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ATAS DAS SESSÕES 
 

TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 28 
DE ABRIL DE 2008. 
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, a hora regimental, presentes 
as Srªs e Srs. Deputados Aparecida Denadai, 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Euclério Sampaio, Freitas, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Luciano Pereira, 
Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Robson Vaillant, 
Rodrigo Chamoun, Vandinho Leite e 
Wanildo Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Convido o Sr. Deputado Paulo Foletto a 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 

(O Sr. Paulo Foletto lê Romanos, 8 
:37) 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª um minuto de 
silêncio pela alma da Karina Rondelli, Procuradora 
da Prefeitura de Santa Teresa, assassinada e o corpo 
só foi encontrado uma semana depois do seu 
desaparecimento. Dizemos a V. Ex.ª, à Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai e ao Sr. Deputado Paulo Foletto, 
que a Secretaria de Segurança foi incansável na busca 
de uma solução mais rápida para o assassinato bruto 
de Karina Rondelli, amada por Santa Teresa e pelo 
seus pais. 

 

Agradecemos ao Tenente Malacarne e aos 
seus subordinados, ao Corpo de Bombeiros do 
Município de Colatina pelas buscas feitas em todo 
tempo. Novamente agradecemos em nome do Sr. 
Prefeito Gilson Amaro e de toda coletividade do 
Município de Santa Teresa a Secretaria de Segurança 
Pública, o Dr. Rodney Miranda, principalmente, pelo 
helicóptero cedido para fazer a perícia o mais rápido 
possível. 

 

Requeiro a V. Ex.ª um minuto de silêncio 
pela alma da nossa Karina Rondelli, que se foi de 
forma mais absurda, bruta que poderia ter acontecido 
a uma jovem de trinta e dois anos prestando um 
serviço lindo ao Município de Santa Teresa. Uma 
moça alegre, cheia de vida e que perdemos da forma 
mais absurda do mundo. 

 

O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro que se some ao pedido da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo no mesmo momento, a 
homenagem ao Dr. Jacymar Dalla Fontes, médico do 
Distrito de Itapina, que fez história na cidade de 
Colatina e que faleceu esta noite. Trabalhou até seus 

oitenta anos de vida prestando serviço a sua 
comunidade e transformando aquele município em 
uma referência. Na época era referência no 
Município de Colatina e em todo Distrito de Itapina. 

 
O Dr. Jacymar se foi ontem, vítima de um 

tumor e pediu até para ser enterrado em Itapina e 
nesse momento está acontecendo o seu sepultamento.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Convido a todos para que de pé façamos 
um minuto de silêncio em memória do Dr. Jacymar 
Dalla Fontes e Dr.ª Karina Rondelli. 

 
(É feito um minuto de silêncio) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Convido o Sr. 2° Secretário a proceder à 
leitura da ata da sessão anterior. 

 
(O Sr. 2° Secretário procede à 
leitura da ata) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 
Presidente, pela ordem! Registramos, com satisfação, 
a presença, nesta Casa, dos alunos da Escola Maria 
Olinda de Oliveira Menezes, que nos visitam hoje 
dentro do projeto “Escola na Assembléia”, 
acompanhados pelas professoras Adriana Batista e 
Gerusa Ramos.  
  
 Damos as boas-vindas a todos em meu nome 
e de todos os colegas Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Agradecemos pela presença. (Pausa) 
 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
COMUNICADO N.º 282/2008. 
 

MINSTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO  
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 11 de abril de 2008. 
 
Ilmº (ª) Senhor(a), 
 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESPIRITO SANTO 
 

De acordo com a legislação vigente, 
informamos a(s) liberação (ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de 
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programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: 

 
Entidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Ordem Bancária  
Programa Parcela Data 

Emissão 
Valor em 

R$ 
 
PNATE- 001 
FUNDAMENTAL  
 

 
09/04/2008 

 

 
5.334,53

 

Rede Qtd. Alunos 
ESTADUAL 32448 

 
Atenciosamente, 

 
DANIEL SILVA BALABAN 

Presidente do FNDE 
 
Nota: Maiores informações quanto à liberação de recursos, 
Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por 
este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br 
na internet. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Educação. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
239/2008 
 

SECRETARIA DE SANEAMENTO, 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 
 

Vitória, 22 de abril de 2008. 
 
À 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 
 
 Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 005/2008 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Linhares/ES, visando a urbanização da Região 
Central de Linhares. 
 
 Pelo exposto, aproveito o ensejo para 
apresentar minhas expressões de estima e elevada 
consideração, colocando-nos desde logo à disposição 
para maiores esclarecimentos. 
 
 Atenciosamente, 

JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 
 

R. Sete de Setembro, 362 Palácio da Fonte Grande – 
Centro – Vitória/ES 

Tel: (27) 3380-3799/3223-9660 CEP: 29.015-000 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO 
S/N.º/2008 
 
Vitória, 16 de abril de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Tendo em vista que as diversas atribuições 
que exercemos na função de Presidente da Comissão 
Permanente de Educação desta Casa de Leis tem 
dificultado nosso desempenho em outras atividades 
neste Poder, nos termos do artigo 61, do Regimento 
Interno, comunicamos a Vossa Excelencia a nossa 
renuncia ao cargo de membro efetivo da Comissão da 
Saúde, Saneamento e Assistência Social desta 
Assembléia legislativa, a partir da presente data. 
 
 Atenciosamente, 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Defiro. Publique-se. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
OF./GAB/SETUR/N.º 116/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – 
SETUR 

 
Vitória, 22 de abril de 2008. 
 
Senhor Presidente, 
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 Vimos informar, conforme determina a Lei nº 
8666/93, seu Art. 116 § 2º, que esta Secretaria 
celebrou Convênio 025/2008 sob processo nº 
40524159 com o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE 
MANTENÓPOLIS ES cujo objeto é: 
 O presente Convênio tem por objeto a 
cooperação técnica e financeira para realização II 
FEACOM FEIRA DA AGRICULTURA E 
COMÉRCIO DE MANTENÓPOLIS, ES, a ser 
realizado no período de 10 a 13 de abril de 2008. 
 
 Atenciosamente, 

 
MARCUS ANTONIO VICENTE 

Secretario de Estado do Turismo 
Rua Marília Rezende Scarton Coutinho, 196 – Vitória – 

ES CEP: 29.050-410 TEL (027) 9987-2578. 
 

Exmº. Sr. 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Turismo. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
069/2008. 
 
Vitória, 22 de abril de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Em conformidade com o Regimento Interno 
desta Casa, indico o Senhor Cleris Schwambach, 
Coordenador do Fórum Capixaba de Bacias 
Hidrográficas, para fazer uso da Tribuna Popular no 
dia 05/05 do presente ano, caso ainda não tenha sido 
preenchido o número de inscrição Regimental, se já 
preenchido, requer a próxima data livre. 
 
 Informo ainda que o tema a ser abordado 
pelo Senhor Cleris Schwambach, será a estruturação 
e sustentabilidade dos comitês e bacias hidrográficas 
do estado. 
 
 Na certeza de podermos contar com a 
aprovação dessa solicitação, agradecemos desde já. 
 
 Atenciosamente. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
083/2008. 

 
Vitória, 24 de abril de 2008 

 
Sr Presidente,  
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições, e com base no Art. 151 do Regimento 
Interno, requer que seja submetido ao Plenário desta 
Casa, o pedido de utilização da Tribuna Popular pelo 
Fórum Estadual de Entidades de Pessoas com 
Deficiência, na Sessão Ordinária do dia 05 de maio 
de 2008. 
 
 Atenciosamente, 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual/PT 
 
Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
56/2008. 
 
Vitória, 23 de abril de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei Complementar nº 438, oriunda do 
Projeto de Lei Complementar n° 6/2008, de autoria 
do senhor Governador do Estado que “Altera o 
Anexo I da Lei Complementar n° 398, de 22.6.2007, 
na parte que define as atribuições do cargo de 
Analista de Meio ambiente e Recursos Hídricos do 
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - IEMA ”, sancionada em 22 de abril de 
2008 e, publicada no Diário Oficial do dia 23 de abril 
de 2008.  
 
 Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao 
Exm.º Sr. 
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DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFICIO N.º 
039/2008. 
 
Vitória, 17 de abril de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 

Vimos por meio deste, em atendimento ao 
que dispõe o artigo 295, § 6º da Resolução nº 
1.600/91 – Regimento Interno – comunicar a V. Ex.ª 
que, devido a compromissos inadiáveis inerentes ao 
mandato, ficamos impedidos de comparecer à 27ª 
Sessão Ordinária, realizadas no dia 15 de abril do ano 
em curso.  
 
 Atenciosamente,  
 

WANILDO PASCOAL SARNÁGLIA 
Deputado Estadual – PT do B 

 
Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
   
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
070/2008  
 

Vitória, 22 de abril de 2008. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Pelo presente venho justificar minha ausência 
na sessão ordinária do dia 22 de abril de 2008 para 
participar de um Seminário Nacional “O Terceiro 
Setor no Brasil” realizado pela Frente Parlamentar 
em Defesa da Assistência Social e a Comissão de 
Seguridade Social, em Brasília - DF.  
 
 O objetivo desta agenda em Brasília foi além 
de participar, representar a Frente Estadual em 
Defesa da Assistência Social criada em abril do 
presente ano na Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo.  
 Atenciosamente, 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual - PT 

 

Ao 
Exm.º Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N º 79/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 22 de abril de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à elevada apreciação dessa Casa 
de Leis, o anexo Projeto de Lei, que tem por objetivo 
alterar dispositivos da Lei nº 8.590, de 04 de julho de 
2007. 

 
No ano de 2007 foi instituída a carreira de 

Analista Administrativo e Financeiro, Lei nº 
8.590/07, visando selecionar, por meio de concurso 
público, servidores qualificados para prestar serviços 
nas áreas de administração, finanças, orçamento, 
objetivando profissionalizar a gestão pública. Os 
primeiros servidores aprovados no concurso público 
foram nomeados e já se encontram trabalhando. 

 
Depois de realizado o primeiro concurso 

verificou-se a necessidade de promover adequações 
na lei, ora propostas, para possibilitar a seleção de 
profissionais, com graduação em Engenharia da 
Computação ou outra graduação na área de 
Informática, além de exigir, no caso dos graduados 
em Ciências Contábeis, inscrição no Conselho 
Regional de Contabilidade. Para as demais 
graduações cada edital de convocação do concurso 
poderá exigir ou não a inscrição. A inscrição no 
Conselho se faz necessária, obrigatoriamente, no caso 
dos servidores que façam lançamentos contábeis. 

 
Proponho, ainda, uma readequação 

remuneratória para a carreira de Analista 
Administrativo e Financeiro, visando atrair 
servidores comprometidos com a prestação de 
serviço público de qualidade à população. O 
realinhamento da remuneração será implantado em 
duas fases. A primeira com vigência a partir 1º de 
julho até 31 de dezembro de 2008 e a segunda estará 
em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009. 

 
Em observação às normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
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Definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - 
Janeiro/2007 a Dezembro/2007. 

 
Por todo o exposto, tenho a certeza de que 

essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor da 
alteração proposta e as razões que a justificam, 
apoiará e aprovará esta iniciativa, por reconhecer o 
interesse público que ela traduz. 

 
Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI N.º 111/2008 
 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.590/07. 

 
Art. 1º O anexo I, a que se refere o caput do 

art. 1º da Lei nº 8.590, de 04 de julho de 2007, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

 
 

“ANEXO I, a que se refere o caput do Art. 1º” 
 
 

CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

 
Atribuições: 
 
Elaborar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar 
atividades relacionadas com atendimento ao público 
e com a administração de pessoal, material e 
patrimonial; informação, documentação, processos, 
compras, finanças, orçamentos e outras atividades 
correlatas no âmbito da Administração Pública. 
 
Requisitos: 
 
Graduação em Administração, Ciências da 
Computação, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Direito, Engenharia da Computação ou 
outra graduação na área de Informática. 
 
Quantidade de vagas: 150 
 

 
 

Art. 2º O Art. 1º da Lei nº 8.590, de 4 de 
julho de 2007, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1º [...] 

 
[...] 
 
§ 4º Será exigida do candidato ao 
Cargo de Analista Administrativo e 
Financeiro, graduado em Ciências 
Contábeis, a inscrição no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
 
§ 5º Para as demais graduações o 
edital de convocação do concurso 
poderá exigir a inscrição nos 
respectivos conselhos regionais.” 
 
Art. 3º O Art. 5º da Lei nº 8.590, de 
4 de julho de 2007, passa a vigorar 
acrescido de um parágrafo único, 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 5º [...] 
 
Parágrafo único. A progressão de 
que trata o caput deste artigo só 
poderá ocorrer verificada a 
existência regular da inscrição de que 
tratam os §§ 4º e 5º do art. 1º desta 
lei.” 
 
Art. 4º O art. 9º da Lei nº 8.590, de 4 
de julho de 2007, passa a vigorar 
acrescido de um parágrafo único, 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 9º [...] 
 
Parágrafo único. A promoção de 
que trata o caput deste artigo só 
poderá ocorrer verificada a 
existência regular da inscrição de que 
tratam os §§ 4º e 5º do art. 1º desta 
lei.” 
 
Art. 5º O anexo II, a que se refere o 
caput do art. 13 da Lei nº 8.590, de 
04 de julho de 2007, passa a vigorar 
com a redação do anexo único desta 
lei. 

 
Art. 6º As despesas decorrentes da 
aplicação desta lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias contidas 
na Lei nº 8.822, de 28 de janeiro de 
2008, destinadas a esse fim. 

 
Art. 7º Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 
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REPERCUSSÃO FINANCEIRA DO PROJETO DELEI 
ESPECIFICAÇÃO 2008 2009 2010 

READEQUAÇÃO DA TABELA 
DE SUBSÍDIO 

294.995,99 875.471,97 1.160.951,96 

Previsão de Aumento da 
Despesa de Pessoal 

297.003,99 877.479,97 1.162.961,96 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publique-se. Após cumprimento do art. 
110 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Cidadania e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
Nº 80/ 2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 22 de abril de 2008. 
 
Senhor Presidente: 

 
Com base no parecer da Procuradoria Geral 

do Estado, que aprovo e transcrevo, comunico a V. 
Exa. que vetei totalmente, por inconstitucionalidade 
o Projeto de Lei n° 212/2007, de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida, que “Dispõe sobre a 
isenção do Imposto sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e de Comunicação – ICMS 
nas operações comerciais destinadas à aquisição de 
próteses, órteses e cadeiras de rodas e dá outras 
providências”. 

 
“Inicialmente cumpre destacar que a isenção 

aprovada no projeto de Lei n° 212/2007 não está 
prevista dentre as hipóteses constitucionais de 
imunidade. Também não é hipótese de não-incidência 
tributária, haja vista a Lei Kandir – LC n° 87/1996 
(que regulamenta as normas gerais do ICMS) no seu 
art. 3° 1, que enumera as hipóteses de não-incidência 
do ICMS, não arrola qualquer das isenções ora 
aprovadas. 
__________________________________________ 
1Art. 3º O imposto não incide sobre:  

I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel 
destinado a sua impressão;  
II - operações e prestações que destinem ao exterior 
mercadorias, inclusive produtos primários e produtos 
industrializados semi-elaborados, ou serviços; 
III - operações interestaduais relativas a energia elétrica 
e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à 
industrialização ou à comercialização; 
IV - operações com ouro, quando definido em lei como 
ativo financeiro ou instrumento cambial;  
V - operações relativas a mercadorias que tenham sido 
ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo 
próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza 
definido em lei complementar como sujeito ao imposto 
sobre serviços, de competência dos Municípios, 
ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei 
complementar; 

VI - operações de qualquer natureza de que decorra a 
transferência de propriedade de estabelecimento 
industrial, comercial ou de outra espécie;  
VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em 
garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em 
decorrência do inadimplemento do devedor; 
VIII - operações de arrendamento mercantil, não 
compreendida a venda do bem arrendado ao 
arrendatário; 
IX - operações de qualquer natureza de que decorra a 
transferência de bens móveis salvados de sinistro para 
companhias seguradoras.  
Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o 
inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim 
específico de exportação para o exterior, destinada a: 
I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou 
outro estabelecimento da mesma empresa; 
II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.  

 
2 Art. 155. Compete aos Estados e Distrito Federal instituir 

impostos sobre: 
(...) 
II - imposto sobre as operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 
que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
(...) 
§ 2°. O imposto previsto no inciso II atenderá ao 
seguinte: 
(...) 
XII – Cabe à Lei Complementar: 
(...) 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos 
Estados e Distrito Federal, isenções, incentivos e 
benefícios fiscais serão concedidos e revogados; 
(...) 

 
Afastadas as possibilidades de imunidade e 

não-incidência tributárias, resta a verificação da 
possibilidade de isenção de ICMS na aquisição de 
prótese, órtese e cadeira de rodas. Embora bem 
intencionado, e atento à diretriz da Constituição de 
1988 que visa à integração social e acessibilidade dos 
deficientes físicos, o legislador estadual, ao criar 
através de lei ordinária estadual uma isenção 
tributária de ICMS fere disposição constitucional 
acerca da matéria. 

 
Não obstante o ICMS ser um imposto 

estadual, a sua matriz constitucional do art. 155 da 
Carta Magna determinou no §2°, XII, “g” 2, que será 
regulamentada por lei complementar federal a forma 
como, mediante deliberação dos Estados e Distrito 
Federal, serão concedidas isenções, incentivos e 
benefícios fiscais de ICMS: 

 
A Lei Complementar que regulamentou a 

forma como serão concedidas e revogadas isenções, 
incentivos e benefícios fiscais de ICMS, mediante 
deliberação dos Estados e Distrito Federal, na forma 
do inciso XII do art. 155, CF, foi a Lei 
Complementar n° 24, de 07 de janeiro de 1975 – que 
dispõe sobre os convênios para a concessão de 
isenções do imposto sobre operações relativas à 
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circulação de mercadorias (CONFAZ) –, 
recepcionada pela Constituição da República 
promulgada em 1988. Assim, a única forma para a 
concessão de isenção de ICMS, permitida pela 
Constituição da República, é através de 
deliberação dos Estados e Distrito Federal nas 
reuniões do CONFAZ, previsto e regulamentado 
pela citada lei complementar. Do texto da Lei, 
destacamos: 

 
Art. 1º - As isenções do imposto 
sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias serão 
concedidas ou revogadas nos termos 
de convênios celebrados e 
ratificados pelos Estados e pelo 
Distrito Federal, segundo esta Lei. 
(...) 
 Art. 2º - Os convênios a que 
alude o art. 1º, serão celebrados em 
reuniões para as quais tenham sido 
convocados representantes de todos 
os Estados e do Distrito Federal, sob 
a presidência de representantes do 
Governo federal. 
(...) 
§ 2º - A concessão de benefícios 
dependerá sempre de decisão 
unânime dos Estados representados; 
a sua revogação total ou parcial 
dependerá de aprovação de quatro 
quintos, pelo menos, dos 
representantes presentes. 
(...) 
Art. 7º - Os convênios ratificados 
obrigam todas as Unidades da 
Federação inclusive as que, 
regularmente convocadas, não se 
tenham feito representar na reunião. 
Art. 8º - A inobservância dos 
dispositivos desta Lei acarretará, 
cumulativamente: 
I- a nulidade do ato e a ineficácia do 
crédito fiscal atribuído ao 
estabelecimento recebedor da 
mercadoria; 
Il - a exigibilidade do imposto não 
pago ou devolvido e a ineficácia da 
lei ou ato que conceda remissão do 
débito correspondente. 
Parágrafo único - As sanções 
previstas neste artigo poder-se-ão 
acrescer a presunção de 
irregularidade das contas 
correspondentes ao exercício, a 
juízo do Tribunal de Contas da 
União, e a suspensão do pagamento 
das quotas referentes ao Fundo de 
Participação, ao Fundo Especial e 
aos impostos referidos nos itens 

VIII e IX do art. 21 da Constituição 
federal. 

 
Note-se que a concessão de isenções, 

incentivos ou benefícios de ICMS que não seja 
através de deliberação dos representantes dos 
Estados, Distrito Federal e União, em reunião para tal 
finalidade, nos termos do art. 8° da LC n° 24/2006 
são nulos, tendo como conseqüência a exigibilidade 
do imposto não pago, além de sanções para o Ente 
concedente, como a presunção de irregularidade 
das contas correspondente ao exercício e 
suspensão de repasses da União, nos termos do 
parágrafo único do mesmo artigo, acima transcrito.  
 

As referidas reuniões são realizadas pelo 
CONFAZ – Conselho Nacional de Política 
Fazendária, que têm como representantes dos Estados 
e Distrito Federal o Secretário da Fazenda respectivo, 
e o Ministro da Fazenda como representante da 
União, e possui competência para, dentre outros, 
realizar as reuniões e deliberar acerca de isenções, 
incentivos e benefícios fiscais do ICMS, nos termos 
de seu Regimento Interno 3. 
___________________________________________ 
3 Art. 2.º O Conselho é constituído por representante de 

cada Estado e Distrito Federal e um representante do 
Governo Federal. 
§ 1.º Representa o Governo Federal o Ministro de 
Estado da Fazenda, ou representante por ele indicado. 
§ 2.º Representam os Estados e o Distrito Federal os 
seus Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação. 
§ 3.º Os membros do Conselho indicarão ao Ministro de 
Estado da Fazenda os nomes dos seus substitutos 
eventuais. 
Art. 3.º Compete ao Conselho: 
I - promover a celebração de convênios, para efeito 
de concessão ou revogação de isenções, incentivos e 
benefícios fiscais do imposto de que trata o inciso II 
do art. 155 da Constituição, de acordo com o previsto 
no § 2º, inciso XII, alínea "g", do mesmo artigo e na 
Lei Complementar n.° 24, de 7 de janeiro de 1975; 
(...) 

 
Assim, conforme previsão constitucional 

do art. 155, § 2°, “g”, para que o Estado do Espírito 
Santo isente do pagamento do ICMS as operações 
destinadas à aquisição de prótese, órtese e cadeira 
de rodas, deverá fazê-lo através de proposição na 
reunião do CONFAZ, onde a matéria será 
deliberada pelos Estados e Distrito Federal, 
obedecendo ao estabelecido na LC n° 24/1975. 

Neste sentido indica a pacífica jurisprudência 
da nossa Corte Maior: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N. 8.366, DE 7 DE JULHO DE 
2006, DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. LEI QUE INSTITUI 
INCENTIVO FISCAL PARA AS 
EMPRESAS QUE 
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CONTRATAREM APENADOS E 
EGRESSOS. MATÉRIA DE 
ÍNDOLE TRIBUTÁRIA E NÃO 
ORÇAMENTÁRIA. A 
CONCESSÃO UNILATERAL DE 
BENEFÍCIOS FISCAIS, SEM A 
PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE 
CONVÊNIO 
INTERGOVERNAMENTAL, 
AFRONTA AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 155, § 2º, XII, G, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. 
A lei instituidora de incentivo fiscal 
para as empresas que contratarem 
apenados e egressos no Estado do 
Espírito Santo não consubstancia 
matéria orçamentária. Assim, não 
subsiste a alegação, do requerente, de 
que a iniciativa seria reservada ao 
Chefe do Poder Executivo. 2. O texto 
normativo capixaba efetivamente 
viola o disposto no artigo 155, § 2º, 
inciso XII, alínea "g", Constituição 
do Brasil, ao conceder isenções 
fiscais às empresas que contratarem 
apenados e egressos no Estado do 
Espírito Santo.4 A lei atacada admite 
a concessão de incentivos mediante 
desconto percentual na alíquota do 
ICMS, que será proporcional ao 
número de empregados admitidos. 3. 
Pacífico o entendimento desta 
Corte no sentido de que a 
concessão unilateral de benefícios 
fiscais relativos ao ICMS, sem a 
prévia celebração de convênio 
intergovernamental, nos termos do 
que dispõe a LC 24/75, afronta ao 
disposto no artigo 155, § 2º, XII, 
"g", da Constituição Federal. 
Precedentes. 4. Ação direta julgada 
procedente para declarar 
inconstitucional a Lei n. 8.366, de 7 
de julho de 2006, do Estado do 
Espírito Santo4 

 
O dispositivo impugnado previu a 
possibilidade de concessão de 
incentivos fiscais aos 
empreendimentos arrolados no art. 
3º do diploma legislativo em causa. 
Ao fazê-lo, contudo, olvidou o 
disposto na letra "g" do inciso XII 
do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal de 1988, o qual exige a 
prévia celebração, nos termos da 
Lei Complementar nº 24/75, de 
convênio entre os Estados-
membros e o Distrito Federal. As 
regras constitucionais que impõem 

um tratamento federativamente 
uniforme em matéria de ICMS não 
representam desrespeito à 
autonomia dos Estados-membros e 
do Distrito Federal. Isto porque o 
próprio artigo constitucional de nº 
18, que veicula o princípio da 
autonomia dos entes da Federação, 
de logo aclara que esse princípio da 
autonomia já nasce balizado por 
ela própria, Constituição. Ação 
direta de inconstitucionalidade que se 
julga procedente para emprestar 
interpretação conforme ao inciso I do 
art. 5º da Lei nº 6.489/02, do Estado 
do Pará, de modo que se excluam da 
sua aplicação os créditos relativos ao 
ICMS que não tenham sido objeto de 
anterior convênio entre os Estados-
membros e o Distrito Federal. 5 

__________________________________________________________________ 

4 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
ADI 3809 / ES - ESPÍRITO SANTO - Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EROS GRAU - 
Julgamento: 14/06/2007, DJ 14-09-2007 PP-00030. 
5AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
ADI 3246 / PA – PARÁ - Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
- Relator Min. CARLOS BRITTO - Julgamento: 
19/04/2006, DJ 01-09-2006 PP-00016. 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 
10.324, DE 22.12.1994 DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. ICMS. ISENÇÃO. SERVIÇO 
DE TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL DE 
PASSAGEIROS EFETUADO 
MEDIANTE CONCESSÃO OU 
PERMISSÃO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL. 
ALEGADA OFENSA AO ART. 
155, § 2º, XII, G DA CF. 1 - A 
concessão unilateral, por Estado-
membro ou pelo Distrito Federal, 
de isenções, incentivos e benefícios 
fiscais relativos ao ICMS, sem a 
prévia celebração de convênio 
intergovernamental, nos termos do 
que dispõe a LC 24/75, afronta o 
art. 155, § 2º, XII, g da 
Constituição Federal. Precedentes. 
2 - Ação direta de 
inconstitucionalidade cujo pedido se 
julga procedente. 6 

 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N.º 6.004, DE 14 DE ABRIL DE 
1998, DO ESTADO DE ALAGOAS. 
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
FISCAIS RELATIVOS AO ICMS 
PARA O SETOR SUCRO-
ALCOOLEIRO. ALEGADA 
VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 2.º, 
XII, G, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. Ato normativo que, 
instituindo benefícios de ICMS sem 
a prévia e necessária edição de 
convênio entre os Estados e o 
Distrito Federal, como 
expressamente revelado pelo 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ, contraria o 
disposto no mencionado dispositivo 
constitucional. Ação julgada 
procedente.7 

 
"O artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea 
g, da Constituição Federal, só admite 
a concessão de isenções, incentivos 
e benefícios fiscais por deliberação 
dos Estados e do Distrito Federal, 
mediante convênio.”8 

 
"A liberação de isenções, incentivos 
e benefícios fiscais pelos Estados-
Membros e Distrito Federal depende 
de lei complementar (CF, artigo 155, 
§ 2º, XII, g). Ato governamental 
concessivo de desoneração de ICMS 
em operações internas sem que tenha 
sido objeto de convênio e que não 
levou em conta a Lei 
Complementar nº 24, de 7 de 
janeiro de 1975, recebida pela 
Constituição Federal de 1988, é o 
bastante para caracterizar por si só 
a sua inconstitucionalidade. 
Precedentes (ADIMCs 2.736-PR, 
Sydney Sanches, julgada em 
15/02/01, e 2.353-ES, Sepúlveda 
Pertence, julgada em 19/12/00, inter 
plures)."9 

___________________________________________ 
6 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
ADI 1308 / RS - RIO GRANDE DO SUL - Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno- Relatora Min. ELLEN GRACIE 
- Julgamento: 12/05/2004, DJ 04-06-2004 PP-00028 
 
7 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
ADI 2458 / AL - ALAGOAS - Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno - Relator Min. ILMAR GALVÃO - Julgamento: 
23/04/2003, DJ 16-05-2003 PP-00090 
 
8 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
ADI 286, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 30/08/02. 
9 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
ADI 2.376-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 04/05/01 

 
"Ato normativo que, instituindo 
isenção de ICMS sem a prévia e 

necessária edição de convênio entre 
os Estados e o Distrito Federal, 
contraria o disposto no 
mencionado art. 155, § 2º, XII, g, 
do texto constitucional. 
Inaplicabilidade, no caso, da regra do 
art. 61, § 1º, II, b, da Carta da 
República, relativa à iniciativa 
legislativa reservada ao Presidente da 
República em relação, 
exclusivamente, à matéria tributária 
dos territórios."10 

_______________________________________________ 
10AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
ADI 2.357-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07/11/03. 
 

A dispensa de pagamento do ICMS sem a 
observância dessa exigência constitucional torna a 
Lei em foco (caso haja sanção pelo Exmo. 
Governador do Estado, ou que seu veto seja 
derrubado na Assembléia Legislativa) nula, sendo o 
imposto exigível e, ainda, poderá acarretar sanções ao 
Estado do Espírito Santo, como exposto acima. 

Portanto, o autógrafo de lei ora analisado, ao 
conceder isenção de ICMS, invade a competência do 
CONFAZ, e incorre em inconstitucionalidade por 
afronta ao disposto no art. 155, § 2°, g da Lei Maior” 
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MEMSAGEM N.º 81/2008. 
 
Vitória, 22 de abril de 2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Senhor. Presidente, 
 
 Encaminho à Mesa Diretora dessa Casa 
Legislativa, em cumprimento ao disposto no artigo 5º 
da Lei n.º 7457/2003, os extratos dos Termos de 
Acordo INVEST-ES n.os 091, 092, 093, 096 a 103, do 
exercício de 2008; os de n.s. 03/2005 e 076/2007, 
bem como os Extratos dos Regimes Especiais de 
obrigações Acessórias – REOA’S de n.ºs 062/07 e 
065/07, do ano de 2007 e os n.º s 008/08, 018/08, 
022/08 e 027/08, todos acompanhados das 
respectivas justificativas, concedidos pela secretaria 
de Estado da Fazenda – SEFAZ – ES. 
 Atenciosamente, 
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PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º82/2008. 
 
Vitória, 22 de abril de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Comunico a V. Exa. que, vetei totalmente o 
Projeto de Lei n° 410/2007, de autoria do Deputado 
Marcelo Santos, que “Institui, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo, o Programa Em Busca da Cultura 
na rede estadual de ensino”. 

O veto que ora aponho ao projeto de lei em 
exame se deve em razão dos vícios de 
inconstitucionalidade de que padece, tanto formal 
quanto material, conforme fundamentação 
apresentada pela Procuradoria Geral em seu parecer, 
que aprovo e transcrevo: 

 
“Da inconstitucionalidade formal do Autógrafo de 
Lei n.º 42/2008: inobservância das normas insertas 
nos artigos 61, §1º, inciso II, alínea “e” e 84, 
incisos II e VI, alínea “a”, da Constituição Federal 
e no artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, da 
Constituição Estadual: 
 

A lei em nascedouro institui política pública 
de acesso à cultura na rede estadual de ensino do 
Espírito Santo. Esta matéria, indubitavelmente, se 
insere dentre aquelas privativas do Chefe do Poder 
Executivo, a quem compete, com exclusividade, 
exercer a direção superior da Administração e iniciar 
o processo legislativo de leis que prescrevem 
obrigações a órgãos públicos, conforme determina o 
artigo 84, inciso II1 e o artigo 61, §1º, inciso II, alínea 
e2, ambos da Constituição Federal. 

                                                 
1 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
[...] 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 
direção superior da administração federal; 
[...] 
2 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias 
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 
[...] 
II - disponham sobre: 
[...] 

O Autógrafo de Lei em questão, ao instituir a 
política e fixar os seus objetivos, interferiu, 
claramente, em matéria de gestão, organização e 
funcionamento da Administração Pública. 

 
Não pode o Poder Legislativo definir quais, 

como e quando o Poder Executivo implementará 
políticas públicas de acesso à cultura para os 
professores e estudantes da rede estadual de ensino. 
Esta é função do Poder Executivo, que deverá ser 
executada pelo Governador do Estado com o auxílio 
de seus Secretários, únicos responsáveis pela direção 
superior da Administração (artigo 84, II, Carta 
Federal). 

 
Nem se argumente que os referidos artigos 

apenas fixam metas a serem cumpridas pelo Poder 
Executivo, sendo, por isso, meramente 
programáticos. Isso porque, as normas do Autógrafo 
em análise, especialmente as insertas nos artigo 1º, 2º 
e 3º, embora dependentes de regulamentação, 
engessam o Poder Executivo a partir do momento em 
que definem qual a política deverá ser adotada, quais 
objetivos deverão ser perseguidos e quais as ações 
deverão ser implementadas pela Administração. 

 
Ora, a fixação de metas e a escolha das 

prioridades públicas se inserem dentro do conceito de 
direção superior da Administração. Nesse sentido, 
preleciona JOSÉ CRETELLA JÚNIOR3: 

 
“direção superior não é orientação 
política, tão só, mas, e 
principalmente, administrativa, 
econômica e financeira, tanto que o 
próprio Ferreira Filho inclui, na 
abrangência dessa expressão, a 
fixação de metas, a escolha de 
caminhos e procedimentos”. 

 
E o exercício da direção superior da 

Administração, através de ato normativo de iniciativa 
parlamentar, acarreta a inconstitucionalidade da 
norma. É o que já decidiu o Supremo Tribunal 
Federal: 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA CAUTELAR. 
ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. COMPETÊNCIA DO 
CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO 
DE INICIATIVA. 1. Compete 
privativamente ao Governador do 

                                                                                 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 84, VI. 
3 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à 
Constituição de 1988. São Paulo: Forense Universitária, 
p. 2883, tomo V. 
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Estado, pelo princípio da simetria, 
a direção superior da 
administração estadual, bem como 
a iniciativa para propor projetos de 
lei que visem criação, estruturação e 
atribuições de Secretarias e órgãos da 
administração pública (CF, artigos 
84, II e IV e 61, § 1º, II, e). 2. 
Hipótese em que o projeto de 
iniciativa parlamentar, 
transformado em lei, apresenta 
vício insanável caracterizado pela 
invasão de competência reservada 
ao Poder Executivo pela 
Constituição Federal. Medida 
cautelar deferida. 
(ADI-MC 2646/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Maurício Corrêa. 
Julgado em 01/07/2002. Publicado 
em 04/10/2002) 
 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR N. 239/02 DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
DISPOSIÇÕES CONCERNENTES 
A ÓRGÃOS PÚBLICOS E A 
ABERTURA DE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR. INICIATIVA 
PARLAMENTAR. VÍCIO 
FORMAL. 
1. A Constituição do Brasil, ao 
conferir aos Estados-membros a 
capacidade de auto-organização e de 
autogoverno (artigo 25, caput), 
impõe a observância compulsória de 
vários princípios, entre os quais o 
pertinente ao processo legislativo, de 
modo que o legislador estadual não 
pode validamente dispor sobre 
matérias reservadas à iniciativa 
privativa do Chefe do Poder 
Executivo. 
2. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
procedente. 
(ADI 2750/ES. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Eros Grau. Julgado 
em 06/04/2005. Publicado em 
26/08/2005) 

 
No caso, não resta dúvida que as normas do 

Autógrafo em questão interferem diretamente na 
direção superior da Administração, já que impõem 
obrigações e atribuições a órgãos do Poder Executivo 
(especialmente, a Secretaria de Cultura e de 
Educação). 

 
O artigo 4º, por exemplo, ao impor ao Poder 

Executivo o dever de implementar ações pedagógicas 

e administrativas, desrespeita não apenas o artigo 84, 
inciso II da Constituição Federal, mas também o 
artigo 61, §1º, inciso II, alínea “e” e o artigo 84, 
inciso VI, alínea “a”4, do mesmo diploma 
constitucional5, ambos de observância obrigatório 
pelos Estados-membros. Sabe-se, contudo, que 
somente ao Chefe do Poder Executivo é conferida a 
iniciativa para o processo legislativo de aprovação de 
leis com este conteúdo. 

 
A Corte Suprema já sedimentou o 

entendimento segundo o qual a usurpação de 
competência do Governador do Estado para iniciar 
projeto de lei que vise a regulamentar a composição, 
as atribuições6 e as prerrogativas de órgãos do Poder 

                                                 
4 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
[...] 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  
a) organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; 
[...] 
5 Sobre ser plenamente aplicável aos Estados-membros as 
normas atinentes ao processo legislativo, esclarece 
ALEXANDRE DE MORAES: “As matérias enumeradas 
no art. 61, §1º da Constituição Federal, cuja discussão 
legislativa dependem da iniciativa privativa do Presidente 
da República, são de observância obrigatória pelos 
Estados-membros que, ao disciplinar o processo 
legislativo no âmbito das respectivas Constituições 
estaduais, não poderão afastar-se da disciplina 
constitucional federal.” (in Constituição do Brasil 
Interpretada e legislação constitucional. 5 ed. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 1.142-1.143). Atendendo ao 
princípio da simetria, a Constituição capixaba prescreve: 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos 
cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição. Parágrafo único – são de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as leis que disponham 
sobre: [...] III – organização administrativa e pessoal da 
administração; [...] VI – criação, estruturação e atribuições 
das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.” 
6 Embora a Emenda Constitucional n.º 32/02001 tenha 
retirado a expressão “estruturação e atribuições” do artigo 
61, §1º, inciso II, alínea e, da Constituição Federal, essa 
mudança de redação não retirou do Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa de projetos de leis com este teor. 
Assim se posicionou o Procurador-Geral da República na 
ADI 3751/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
“Ainda que se entenda que no conceito de órgãos da 
Administração Pública, para os fins do art. 61, § 1º, inciso 
II, alínea e, da Constituição Nacional, não deva ser 
abrangido o Consip, de que trata a Lei paulista 9.162/95, 
é de se inferir, por meio de interpretação sistemática da 
Lei Maior, que, ainda assim, a lei verberada deveria ter 
sido de iniciativa do Governador do Estado de São Paulo. 
É que a lei paulista impõe a Secretarias de Estado 
determinadas atribuições, tanto ao vincular o Consip a 
uma delas – art. 1º da lei – e impor que o titular desta o 
presida – art. 3º, § 1º, inciso I, da lei –, quanto ao 
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Executivo, acarreta, invariavelmente, a 
inconstitucionalidade formal do ato normativo 
editado. É o que se infere das ementas abaixo 
transcritas: 

 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
LEGISLATIVO - PROJETO DE 
LEI VETADO - VETO 
GOVERNAMENTAL REJEITADO 
- CRIAÇÃO DO CONSELHO DE 
TRANSPORTE DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO 
PAULO - CLÁUSULA DE 
RESERVA - USURPAÇÃO DE 
INICIATIVA DO GOVERNADOR 
DO ESTADO - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA E 
REFERENDADA PELO 
PLENÁRIO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. - A 
disciplina normativa pertinente ao 
processo de criação, estruturação e 
definição das atribuições dos 
órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública estadual 
traduz matéria que se insere, por 
efeito de sua natureza mesma, na 
esfera de exclusiva iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo local, 
em face da cláusula de reserva 
inscrita no art. 61, § 1º, II, e, da 
Constituição da República, que 
consagra princípio fundamental 
inteiramente aplicável aos Estados-
membros em tema de processo 
legislativo. Precedentes do STF. - O 
desrespeito à prerrogativa de 
iniciar o processo de positivação do 
Direito, gerado pela usurpação do 
poder sujeito à cláusula de reserva, 
traduz vício jurídico de gravidade 

                                                                                 
determinar que titulares de outras Pastas deverão 
designar alguns dos membros do Conselho – art. 3º, § 3º, 
da lei. As atribuições dos órgãos da Administração 
Pública, embora não mais constem da redação do art. 61, 
§ 1º, inciso II, alínea e, da Lei Maior, em virtude da 
alteração promovida pela EC 32/2001, devem ser tratadas 
em lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder 
Executivo. Com efeito, a Emenda Constitucional 32/2001 
apenas modificou a redação do dispositivo constitucional 
referido para conciliá-lo com a regra do art. 84, inciso VI, 
da Lei Maior – também alterado pela mesma emenda –, 
segundo o qual: ‘Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: (...) VI - dispor, mediante 
decreto, sobre: a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) 
extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos’.” 
 

inquestionável, cuja ocorrência 
reflete típica hipótese de 
inconstitucionalidade formal, apta 
a infirmar, de modo irremissível, a 
própria integridade do ato 
legislativo eventualmente editado. 
Precedentes do STF. 
(ADI-MC 1391/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Celso de Mello. 
Julgado em 01/02/1996. Publicado 
em 28/11/1997) 

 
CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. LEI QUE 
ATRIBUI TAREFAS AO 
DETRAN/ES, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR: 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
COMPETÊNCIA DI CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, 
§1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, 
de 2002, do Espírito Santo. 
I – É de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo a proposta de lei 
que vise a criação, estruturação e 
atribuição de órgãos da 
administração pública: C.F., art. 
61, §1º, II, e, art. 84, II e VI. 
II – As regras do processo 
legislativo federal, especialmente 
as que dizem respeito à iniciativa 
reservada, são normas de 
observância obrigatória pelos 
Estados-membros. 
III – Precedentes do STF. 
IV – Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada 
procedente. 
(ADI 2719/ES. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Carlos Velloso. 
Julgado em 20/03/2003. Publicado 
em 25/04/2003) 

 
Processo legislativo: reserva de 
iniciativa ao Poder Executivo (CF, 
art. 61, §1º, e): regra de absorção 
compulsória pelos Estados-
Membros, violada por lei local de 
iniciativa parlamentar que criou 
órgão da administração pública 
(Conselho de Transporte da Região 
Metropolitana de São Paulo – CTM): 
inconstitucionalidade. 
(ADI 2072/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. 
Julgado em 09/05/2002. Publicado 
em 07/06/2002) 

 
Por estas razões, o Autógrafo de Lei n.º 

42/2008 é formalmente inconstitucional. 
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Da inconstitucionalidade material do Autógrafo 
de Lei n.º 42/2008: Desrespeito ao postulado da 
reserva de Administração e da independência e 
harmonia entre os Poderes (artigo 2º da 
Constituição Federal): 
 

Como conseqüência do vício de 
inconstitucionalidade formal acima denunciado, há 
que se reconhecer que o Autógrafo de Lei em 
comento também padece de inconstitucionalidade 
material, por ofensa ao postulado da reserva de 
Administração, corolário do princípio da harmonia e 
independência entre os Poderes (artigo 2º da Carta 
Magna). 

 
Esse é o entendimento já sedimentado na 

Suprema Corte: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
LEI ESTADUAL, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR, QUE 
INTERVÉM NO REGIME 
JURÍDICO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS VINCULADOS AO 
PODER EXECUTIVO - 
USURPAÇÃO DO PODER DE 
INICIATIVA RESERVADO AO 
GOVERNADOR DO ESTADO - 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
CONTEÚDO MATERIAL DO 
DIPLOMA LEGISLATIVO 
IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, 
ART. 70) QUE TORNA SEM 
EFEITO ATOS 
ADMINISTRATIVOS EDITADOS 
PELO GOVERNADOR DO 
ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - 
OFENSA AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA 
RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA, COM 
EFICÁCIA EX TUNC. PROCESSO 
LEGISLATIVO E INICIATIVA 
RESERVADA DAS LEIS. - O 
desrespeito à cláusula de iniciativa 
reservada das leis, em qualquer 
das hipóteses taxativamente 
previstas no texto da Carta 
Política, traduz situação 
configuradora de 
inconstitucionalidade formal, 
insuscetível de produzir qualquer 
conseqüência válida de ordem 
jurídica. A usurpação da 
prerrogativa de iniciar o processo 
legislativo qualifica-se como ato 
destituído de qualquer eficácia 
jurídica, contaminando, por efeito 

de repercussão causal prospectiva, 
a própria validade constitucional 
da lei que dele resulte. Precedentes. 
Doutrina. [...] RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva 
de administração impede a 
ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder 
Executivo. É que, em tais matérias, 
o Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do 
Poder Executivo. Precedentes. Não 
cabe, desse modo, ao Poder 
Legislativo, sob pena de grave 
desrespeito ao postulado da 
separação de poderes, desconstituir, 
por lei, atos de caráter administrativo 
que tenham sido editados pelo Poder 
Executivo, no estrito desempenho de 
suas privativas atribuições 
institucionais. Essa prática 
legislativa, quando efetivada, 
subverte a função primária da lei, 
transgride o princípio da divisão 
funcional do poder, representa 
comportamento heterodoxo da 
instituição parlamentar e importa em 
atuação ultra vires do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua 
atuação político-jurídica, exorbitar 
dos limites que definem o exercício 
de suas prerrogativas institucionais. 
(ADI-MC 2364/AL. Tribunal 
Pleno. Relator Ministro Celso de 
Mello. Julgado em 01/08/2001. 
Publicado em 14/12/2001) 

 
No voto proferido no julgamento da ação 

direta de inconstitucionalidade acima transcrita, o 
Ministro Relator Celso de Mello assim de pronunciou 
a respeito do postulado da reserva de Administração: 

 
VOTO RELATOR MINISTRO 
CELSO DE MELLO: 
“[...] 
Vê-se, desse modo, que a 
intervenção normativa do Poder 
Legislativo, mediante lei, em área 
constitucionalmente reservada à 
atuação administrativa do Poder 
Executivo, qualifica-se como 
procedimento incompatível com os 
padrões ditados pelo princípio da 
separação dos poderes. 
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È que não se pode ignorar, 
presente o contexto ora em exame, 
que, em tema de desempenho 
concreto, pelo Poder Executivo, 
das funções tipicamente 
administrativas que lhes são 
inerentes, incide clara limitação 
material à atuação do legislador, 
cujas prerrogativas institucionais 
sofrem as restrições derivadas do 
postulado constitucional da 
reserva de Administração. 
A reserva de Administração – 
segundo adverte J. J. GOMES 
CANOTILHO (“Direito 
Constitucional”, p. 810/811, 5ª ed., 
1991, Almedina, Coimbra) – 
constitui limite material à 
intervenção do Poder Legislativo, 
pois, enquanto princípio fundado 
na separação orgânica e na 
especialização funcional das 
instituições do Estado, caracteriza-
se pela identificação, no sistema, de 
um “núcleo funcional (...) 
reservado à administração contra 
as ingerências do parlamento”, por 
envolver matérias que, diretamente 
são atribuídas à instância executiva 
de poder, revelam-se insuscetível de 
deliberações concretas por parte do 
Legislativo, desvestido, portanto, sob 
tal perspectiva, de qualquer 
prerrogativa que lhe permita praticar, 
com repercussão sobre os servidores 
públicos vinculados ao Poder 
Executivo, verdadeiros atos 
administrativos referentes à 
investidura funcional ou à sai 
eventual invalidação 
[...]” 
(ADI-MC 2364/AL. Tribunal 
Pleno. Relator Ministro Celso de 
Mello. Julgado em 01/08/2001. 
Publicado em 14/12/2001) 
 
No caso em comento, há clara 

interferência do Poder Legislativo em matéria 
de competência do Poder Executivo. 
Conseqüentemente, há afronta ao postulado 
da reserva de Administração e ao princípio da 
harmonia e independência entre os Poderes. 

 
Por essas razões, imperioso se faz 

reconhecer, também, a inconstitucionalidade material 
do Autógrafo de Lei n.º 42/2008. 
 
 
Da jurisprudência específica do Supremo 
Tribunal Federal a respeito de normas de 

iniciativa parlamentar que instituem programas e 
políticas públicas: 
 

Especificamente em relação a projetos de leis 
de iniciativa parlamentar que instituem programas, 
campanhas e políticas públicas – como é o caso dos 
autos - o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 
no sentido de que essas normas são inconstitucionais, 
por afrontarem o artigo 61, §1º, II, alínea “e”, da 
Constituição Federal. É o que se infere dos julgados 
abaixo transcritos: 
 

ADI 2799 
 
EMENTA: 
CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE - 
LIMINAR. Há o sinal do bom direito 
e o risco de manter-se com plena 
eficácia o quadro quando o diploma 
atacado resultou de iniciativa 
parlamentar e veio a disciplinar 
programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria 
de Estado - a dispor sobre a estrutura 
funcional pertinente. Segundo a 
Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o 
processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - 
alínea "e" do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal. 
 
LEI IMPUGNADA: 
Lei n.º 11.605, de 23 de abril de 
2001 (Cria o Programa de 
Desenvolvimento Estadual do 
Cultivo e Aproveitamento da Cana-
de-açúcar e seus derivados – 
PRODECANA – no Rio Grande do 
Sul). 
 
(ADI-MC 2799/RS. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Marco Aurélio. 
Julgado em 01/04/2004. Publicado 
em 21/05/2004) 

 
ADI 1144 
 
EMENTA: 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA CAUTELAR. LEI 
10.238/94 DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. Argüição de 
inconstitucionalidade da Lei 
10.238/94 do Rio Grande do Sul, que 
instituiu o Programa Estadual de 
Iluminação Pública. Vício de forma: 
lei de iniciativa parlamentar. Afronta 
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ao disposto no artigo 61, §1º, II, “e”, 
da Constituição Federal. Presença 
dos requisitos necessários ao 
deferimento da medida cautelar. 
 
LEI IMPUGNADA: 
Lei n.º 10.238, de 15 de agosto de 
1994 (Institui o Programa de 
Iluminação Pública) 
(ADI-MC 1144/RS. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Francisco Rezek. 
Julgado em 23/02/1995. Publicado 
em 04/05/2001) 
 
ADI 3178 
 
EMENTA: 
Ação direta de inconstitucionalidade. 
2. Lei do Estado do Amapá. 3. 
Organização, estrutura e atribuições 
de Secretaria Estadual. Matéria de 
iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo. Precedentes. 4. 
Exigência de consignação de dotação 
orçamentária para execução da lei. 
Matéria de iniciativa do Poder 
Executivo. Precedentes. 5. Ação 
julgada procedente. 
 
LEI IMPUGNADA: 
Lei nº 806, de 20 de janeiro de 2004 
(Autoriza o Poder Executivo 
Estadual a criar o "Programa Saúde 
Itinerante", para atender localidades 
rurais e ribeirinhas, através de 
unidades móveis de saúde). 
 
(ADI 3178/AP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Gilmar Mendes. 
Julgado em 27/09/2006. Publicado 
em 02/03/2007) 

 
ADI 3180 
 
EMENTA: 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
VÍCIO DE INICIATIVA. 
COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO. PEDIDO 
DEFERIDO. Lei nº 781, de 2003, do 
Estado do Amapá que, em seus arts. 
4º, 5º e 6º, estabelece obrigações para 
o Poder Executivo instituir e 
organizar sistema de avaliação de 
satisfação dos usuários de serviços 
públicos. Inconstitucionalidade 
formal, em virtude de a lei ter-se 
originado de iniciativa da 
Assembléia Legislativa. Processo 

legislativo que deveria ter sido 
inaugurado por iniciativa do 
Governador do Estado (CF, art. 61, § 
1º, II, e). Ação direta julgada 
procedente. 
 
LEI IMPUGNADA: 
Lei 781, de 20 de janeiro de 2004 
(Autoriza do Poder Executivo a criar 
o Programa de Qualidade no Serviço 
Público Estadual e dá outras 
providências). 
 
(ADI 31/80/AP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Joaquim Barbosa. 
Julgado em 17/05/2007. Publicado 
em 14/06/2007) 

 
Esses julgados reforçam a tese de 

inconstitucionalidade já desenvolvida neste parecer. 
 
Argumentação adminícula: Inconstitucionalidade 
do §2º do artigo 1º por ofensa ao artigo 155, §2º, 
inciso XII, alínea g, da Constituição Federal: 

 
Como reforço argumentativo, insta ressaltar 

que a norma inserta do §2º do artigo 1º do Autógrafo 
em questão também é inconstitucional por violar o 
artigo 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, da 
Constituição Federal. 

 
A autorização concedida na citada norma, 

que faculta ao Poder Executivo conceder incentivos 
fiscais como forma de facilitar a captação de 
parcerias para a implementação do Programa “Em 
Busca da Cultura”, é inconstitucional em relação, 
especificamente, ao ICMS. 

 
Isso porque, como já pacificado na 

jurisprudência pátria, não é possível a concessão de 
isenção, incentivo e benefício fiscal sem a prévia 
celebração de convênio interestadual, sob pena de 
desencadeamento da denominada “guerra fiscal”. E, 
no caso em comento, não há convênio que autorize a 
concessão do incentivo fiscal mencionado no 
dispositivo. 

 
Nesse sentido, é farta a jurisprudência da 

Suprema Corte: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N. 8.366, DE 7 DE JULHO DE 
2006, DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. LEI QUE INSTITUI 
INCENTIVO FISCAL PARA AS 
EMPRESAS QUE 
CONTRATAREM APENADOS E 
EGRESSOS. MATÉRIA DE 
ÍNDOLE TRIBUTÁRIA E NÃO 
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ORÇAMENTÁRIA. A 
CONCESSÃO UNILATERAL DE 
BENEFÍCIOS FISCAIS, SEM A 
PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE 
CONVÊNIO 
INTERGOVERNAMENTAL, 
AFRONTA AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 155, § 2º, XII, G, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. 
A lei instituidora de incentivo fiscal 
para as empresas que contratarem 
apenados e egressos no Estado do 
Espírito Santo não consubstancia 
matéria orçamentária. Assim, não 
subsiste a alegação, do requerente, de 
que a iniciativa seria reservada ao 
Chefe do Poder Executivo. 2. O texto 
normativo capixaba efetivamente 
viola o disposto no artigo 155, § 2º, 
inciso XII, alínea "g", Constituição 
do Brasil, ao conceder isenções 
fiscais às empresas que contratarem 
apenados e egressos no Estado do 
Espírito Santo. A lei atacada admite 
a concessão de incentivos mediante 
desconto percentual na alíquota do 
ICMS, que será proporcional ao 
número de empregados admitidos. 3. 
Pacífico o entendimento desta 
Corte no sentido de que a 
concessão unilateral de benefícios 
fiscais relativos ao ICMS, sem a 
prévia celebração de convênio 
intergovernamental, nos termos do 
que dispõe a LC 24/75, afronta ao 
disposto no artigo 155, § 2º, XII, 
"g", da Constituição Federal. 
Precedentes. 4. Ação direta julgada 
procedente para declarar 
inconstitucional a Lei n. 8.366, de 7 
de julho de 2006, do Estado do 
Espírito Santo. 
(ADI 3809/ES. Tribunal Pleno. 
Ministro Relator Eros Grau. Julgada 
em 14/06/2007. Publicada em 
13/09/2007) 
 
 
Ação direta de inconstitucionalidade. 
2. Lei no 13.670/2002, do Estado do 
Paraná, que instituiu o Programa de 
Incentivo à Produção e à 
Industrialização do Algodão do 
Paraná (PROALPAR). Lei estadual 
que concede créditos fiscais 
relativos ao ICMS sem a 
observância de lei complementar 
federal e sem a existência de 
convênio entre os Estados e o 
Distrito Federal. 3. Violação ao 

art. 155, § 2o, XII, g, da 
Constituição Federal. 
Inconstitucionalidade. Precedentes. 
4. Ação direta julgada procedente.  
(ADI 2722/PR. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Gilmar Mendes. 
Julgado em 22/11/2006. Publicado 
em 19/12/2006) 
 
CONSTITUCIONAL. AÇÃO 
DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 1º AO 
5º E 7º AO 12 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 231/00, DO 
ESTADO DE RONDÔNIA. 
Concessão de incentivos fiscais sem 
prévia celebração de convênio 
entre os Estados-membros e o 
Distrito Federal. Invalidade. 
Ofensa ao disposto na letra "g" do 
inciso XII do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal de 1988. Ação 
que se julga procedente para 
reconhecer a inconstitucionalidade 
dos arts. 1º ao 5º e 7º ao 12 da Lei 
Complementar rondoniense nº 
231/00.  
(ADI 3429/RO. Tribunal Pleno. 
Ministro Relator Carlos Britto. 
Julgado em 22/11/2006. Publicado 
em 26/04/2007) 

 
Ação direta de inconstitucionalidade. 
2. Leis nº 13.212/2001 e 
13.214/2001, do Estado do Paraná, 
que concederam benefícios fiscais 
de ICMS de várias espécies 
(isenção, redução de base de 
cálculo, créditos presumidos e 
dispensa de pagamento), sem a 
observância de lei complementar 
federal e sem a existência de 
convênio entre os Estados e o 
Distrito Federal. 3. Violação ao 
art. 155, § 2º, XII, g, da 
Constituição Federal. 
Inconstitucionalidade. Precedentes. 
4. Ação direta julgada procedente. 
(ADI 2548/PR. Tribunal Pleno. 
Ministro Relator Gilmar Mendes. 
Julgado em 10/11/2006. Publicado 
em 14/06/2007) 

 
 

Destarte, também sob esse enfoque o §2º do 
artigo 1º do Autógrafo de Lei em análise é 
inconstitucional” 

 
Atenciosamente  
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PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N º 83 /2008 
 
Vitória, 22 de abril de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Fundamentado no parecer da Procuradoria 
Geral do Estado, que aprovo e transcrevo, decidi 
vetar totalmente o Projeto de Lei n° 189/2007, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida que 
“Determina a adoção de medidas de segurança que 
evitem a troca de recém-nascidos em hospitais, casas 
de saúde e maternidades, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, e dá outras providências”, por 
apresentar vícios de inconstitucionalidade. 

 
“Da reserva de administração, da harmonia entre 
os Poderes e da iniciativa legislativa 

 
Note-se que ao dispor que “ficam os 

hospitais, casas de saúde e maternidades, públicos e 
privados, que prestam serviços no âmbito do Estado 
do Espírito Santo, obrigados a adotarem medidas 
que evitem a troca de recém-nascidos em suas 
dependências”, o autógrafo não exclui das hipóteses 
previstas os estabelecimentos pertencentes ao Poder 
Público. Assim, o autógrafo em epígrafe interfere na 
organização administrativa do Estado, mais 
exatamente na Secretaria de Estado da Saúde - SESA. 

 
A competência para estabelecer 

procedimentos para os órgãos que compõem sua 
administração, bem como a gestão de toda a máquina 
administrativa, é do Poder Executivo, e não do 
Legislativo, por tratar-se de competência 
administrativa (política). Assim, compete 
privativamente ao Chefe do Executivo a direção 
superior da Administração, nos termos do art. 84, II e 
VI, “a” da Constituição Federal7 (e art. 91, I e V, “a” 

                                                 
1 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 

(...) 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 
direção superior da administração federal; 
(...) 
VI – dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; 
(...) 

 

da Constituição Estadual8, que atende à simetria 
constitucional9). 

 
A pretendida imposição de 

condutas/contratações a órgãos que compõem a 
estrutura da Administração Pública fere o postulado 
constitucional da reserva da Administração (art. 84, II 
e VI, “a”), que impede a ingerência do Poder 
Legislativo na esfera de competências do Poder 
Executivo. Neste sentido, destacamos as lições de 
Joaquim Gomes Canotilho e Helly Lopes Meirelles, 
respectivamente:  
 

 “Por reserva de administração 
entende-se um núcleo funcional da 
administração resistente à lei, ou 
seja, um domínio reservado à 
administração contra as ingerências 
do parlamento.”10 
“(...) A privatividade da iniciativa do 
Executivo torna inconstitucional o 
projeto oriundo do Legislativo, ainda 
que sancionado e promulgado pelo 
Chefe do Executivo, porque as 
prerrogativas constitucionais são 
irrenunciáveis por seus titulares. 
Trata-se do princípio constitucional 
da reserva de administração, que 
impede a ingerência do Poder 
Executivo em matéria administrativa 
de competência exclusiva do Poder 
Executivo (...)”11 

 
No mesmo sentido nossa Corte Suprema 

possui vários precedentes, que dentre eles 
destacamos: 

 
(...) RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 

                                                 
2 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do 

Estado: 
I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a 
direção superior da administração estadual; 
(...) 
V - dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração 
estadual, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; 
(...) 

 
3 “É o princípio federativo que exige uma relação simétrica 
entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as 
Constituições dos Estados-membros. Tem aplicação 
expressa, por exemplo, no art. 125, §2°, da Constituição 
Federal”. (Sylvio Motta in “Direito Constitucional” – 17ª 
ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 19) 
4 Canotilho, J.Joaquim Gomes, “Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição”, 6ª edição, Coimbra, 2002, pág. 
733. 
5 MEIRELLES, Hely Lopes. “Direito Administrativo 
Brasileiro”. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 399-400. 
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SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva 
de administração impede a 
ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder 
Executivo. É que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder 
Executivo. Precedentes. Não cabe, ao 
Poder Legislativo, sob pena de 
desrespeito ao postulado da 
separação de poderes, desconstituir, 
por lei, atos de caráter administrativo 
que tenham sido editados pelo Poder 
Executivo no estrito desempenho de 
suas privativas atribuições 
institucionais. Essa prática 
legislativa, quando efetivada, 
subverte a função primária da lei, 
transgride o princípio da divisão 
funcional do poder, representa 
comportamento heterodoxo da 
instituição parlamentar e importa em 
atuação "ultra vires" do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua 
atuação político-jurídica, exorbitar 
dos limites que definem o exercício 
de suas prerrogativas institucionais. 
(...).12 

 
Desta forma, a Assembléia Legislativa 

exorbitou os limites de sua competência 
constitucional, interferindo no âmbito de atuação do 
Poder Executivo, a quem cabe determinar a estrutura, 
composição e atribuições dos órgãos que o compõe, 
em clara ofensa ao postulado da reserva de 
administração (art. 84, II e VI, “a” da CF). 

 
Note-se que também restou caracterizada está 

a ofensa ao princípio da harmonia entre os 
poderes – cláusula pétrea do sistema constitucional 
brasileiro – insculpido no art. 2°13, da Carta da 
República, haja vista a interferência no âmbito das 
atribuições de outras esferas de Poder. 

 
Com efeito, a afronta ao princípio da 

harmonia entre os poderes é evidente na medida em 
que o Poder Legislativo pretende interferir na gestão 
da Administração Pública, função que compete ao 

                                                 
6  ADI-MC 776 / RS - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  
23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080. 
 
7 Art. 2° São Poderes do Estado, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
 

Poder Executivo, ao impor a presença de um salva-
vidas em estabelecimentos que possuam piscinas de 
uso público, lagos ou similares (caput do art. 1°), 
incluindo-se aí os estabelecimentos pertencentes ao 
domínio público.  

 
Ainda, a iniciativa de leis cuja matéria cuide 

de atribuições de órgãos que compõem a 
Administração Pública é privativa do Chefe do 
Executivo estadual (alínea “b” do inciso II, do §1° do 
art. 61 da CF14; e incisos III e VI do parágrafo único 
do art. 63 da CE15). 

 
O Ilustre professor Alexandre de Moraes 

ensina: 
“As matérias enumeradas no art. 61, 
§1° da Constituição Federal, cuja 
discussão legislativa depende da 
iniciativa do Presidente da República 
são de observância obrigatória pelos 
Estados-membros que, ao disciplinar 
o processo legislativo no âmbito das 
respectivas Constituições estaduais, 
não poderão afastar-se da disciplina 
constitucional federal. 
Assim, por exemplo, a iniciativa 
reservada das leis que versem o 
regime jurídico dos servidores 
públicos revela-se, enquanto 
prerrogativa conferida pela Carta 
Política ao Chefe do Poder 
Executivo, projeção específica do 

                                                 
8 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias 
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
(..) 
b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios; 
(...) 
9 Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos 
cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição. 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador 
do Estado as leis que disponham sobre: 
(...) 
III - organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo; 
(...) 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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princípio da separação de poderes, 
incidindo em inconstitucionalidade 
formal a norma inscrita em 
Constituição do Estado que, 
subtraindo a disciplina da matéria ao 
domínio normativo da lei, dispõe 
sobre provimento de cargos que 
integram a estrutura jurídico-
administrativa do Poder Executivo 
local.”10 

 
Assim, padece de vício de iniciativa o 

presente autógrafo de lei, haja vista que não foi 
observado que para a matéria de organização 
administrativa (política) a iniciativa na proposição de 
leis é privativa do Chefe do Executivo, tornando nulo 
todo o processo legislativo. Destacamos o 
posicionamento do Colendo STF: 

 
“O desrespeito à cláusula de 
iniciativa reservada das leis, em 
qualquer das hipóteses taxativamente 
previstas no texto da Carta Política, 
traduz situação configuradora de 
inconstitucionalidade formal, 
insuscetível de produzir qualquer 
conseqüência válida de ordem 
jurídica. A usurpação da prerrogativa 
de iniciar o processo legislativo 
qualifica-se como ato destituído de 
qualquer eficácia jurídica, 
contaminando, por efeito de 
repercussão causal prospectiva, a 
própria validade constitucional da lei 
que dele resulte. Precedentes. 
Doutrina. (...).”11 

 
Desta forma, o Autógrafo de Lei n° 28/2008 

interfere na competência do Poder Executivo (art. 84, 
II e VI, “a” da CF; e art. 91, I e V da CE), padece de 
vício de iniciativa, que é privativa do chefe do 
executivo (alíneas “b” do inciso II do §1° do art. 61 
da CF; e incisos III e VI do parágrafo único do art. 63 
da CE), e afronta ao princípio da harmonia entre os 
poderes (art. 2°, CF)” 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N º 84 / 2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 22 de abril de 2008 
 
Senhor Presidente: 

 
Comunico a V. Exa. que, amparado nos 

artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição Estadual, 
decidi vetar totalmente por inconstitucionalidade o 
Projeto de Lei n° 430/2007, de autoria do Deputado 
Marcelo Santos que, “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da instalação de tela de proteção na 
Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça – 
Terceira Ponte”. 

Solicitada a audiência da Procuradoria Geral 
do Estado, aquele órgão jurídico se manifestou com o 
seguinte parecer que aprovo: 

 
“Da inconstitucionalidade material. 

Interferência ilegítima do Poder Executivo na 
gestão do contrato de concessão. Afronta ao 
princípio da harmonia dos Poderes: artigo 2º da 
Constituição Federal 

 
O Autógrafo de Lei n.º 33/2008 padece de 

inconstitucionalidade material, já que interfere 
sobremaneira na gestão do contrato de concessão 
firmado pelo Estado do Espírito Santo com a empresa 
concessionária da exploração da Ponte Deputado 
Darcy Castelo de Mendonça. 

  
Sabe-se que pelo contrato de concessão o 

Estado outorga a exploração de serviço público à 
iniciativa privada, a fim de que esta, empregando os 
recursos que se fizerem necessários à exploração da 
atividade, ofereça um serviço adequado aos usuários, 
na forma dos artigos 6º e 31, inciso I, da Lei n.º 
8.987/1995. Não há transferência de titularidade, 
apenas a concessão da exploração do serviço, que, 
via de regra, é remunerado diretamente pelos 
usuários, através da cobrança de tarifas. 1 
___________________________________________ 
1 Lei 8.987/1995. “Art. 11. No atendimento às 
peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder 
concedente prever, em favor da concessionária, no edital 
de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes 
de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas 
a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto 
no art. 17 desta Lei.” 
 

Se a concessão de serviço público é o ato 
pelo qual o Poder Executivo (concedente) transfere 
ao particular (concessionário) a execução de uma 
atividade peculiar ao Estado, não pode o Poder 
Legislativo interferir nessa relação, sob pena de 
adentrar em âmbito de competência do Poder 
Executivo e violar, diretamente, o postulado da 
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harmonia e independência dos Poderes (artigo 2º da 
Constituição Federal). 

 
Não obstante, foi exatamente isso que a 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
fez ao editar e aprovar o Projeto de Lei n.º 430/2007. 
Neste Projeto, há clara interferência do Poder 
Legislativo em matéria de competência do Poder 
Executivo. 

 
Ao obrigar a instalação de tela de proteção na 

Ponte “Deputado Darcy Castelo de Mendonça” 
(Terceira Ponte), a lei em nascedouro, de iniciativa 
parlamentar, impõe nova obrigação ao concessionário 
(sem previsão no contrato de concessão) e modifica a 
forma de prestação do serviço. 

 
Ocorre que, de acordo com o artigo 29, 

inciso I, da Lei 8.987/1995, a possibilidade de 
regulamentar o objeto da concessão e de alterar as 
cláusulas regulamentares 2 é conferida com 
exclusividade ao poder concedente (Poder 
Executivo). Nesse sentido, já explicava Hely Lopes 
Meirelles: 

 
O poder de regulamentar as 
concessões é inerente e 
indespojável do concedente. Cabe 
ao Executivo aprovar o 
regulamento do serviço e 
determinar a fiscalização de sua 
execução, pela forma conveniente. 
A fixação e a alteração de tarifas são 
também atos administrativos, do 
âmbito regulamentar do Executivo, 
não dependendo de lei para sua 
expedição. 

___________________________________________ 
2 Segundo Hely Lopes Meirelles, “consideram-se normas 
regulamentares ou de serviço todas aquelas estabelecidas 
em lei, regulamentos ou no próprio contrato visando à 
prestação de serviço adequado” (in Direito Administrativo 
brasileiro. 27 ed. São Paulo: Malheiros, p. 367). 
 

Convém se advirta que a 
regulamentação a que estamos nos 
referindo é apenas a da execução do 
serviço, e não a normativa das 
concessões em geral, a ser feita por 
lei [...]. 
Nos poderes de regulamentação e 
controle se compreende a 
faculdade de o Poder Público 
modificar a qualquer tempo o 
funcionamento do serviço 
concedido, visando à sua melhoria 
e aperfeiçoamento técnico, assim 
como a de aplicar penalidades 
corretivas ao concessionário (multas, 
intervenção no serviço) e afastá-lo 
definitivamente da execução 

(cassação da concessão e rescisão do 
contrato), uma vez comprovada sua 
incapacidade moral, financeira ou 
técnica para executá-lo em condições 
satisfatórias. 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo brasileiro. 27 ed. São 
Paulo: Malheiros, p. 369). 

 
A essa possibilidade de regulamentação e 

alteração das cláusulas regulamentares corresponde o 
dever do poder concedente de manter o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de concessão. 
Vejamos o que diz o administrativista Celso Antônio 
Bandeira de Mello: 

 
Sendo a concessão um instituto 
oriundo da necessidade de satisfazer 
pelo melhor modo possível o 
interesse público, dispõe o 
concedente de todos os meios 
necessários para adequá-la ao alcance 
deste propósito. [...] 
São os seguintes os poderes do 
concedente: 
a) poder de inspeção e fiscalização; 
b) poder de alteração unilateral 
das cláusulas regulamentares; 
c) poder de extinguir a concessão 
antes de findo o prazo inicialmente 
estatuído; 
d) poder de intervenção; 
e) poder de aplicar sanções ao 
concessionário inadimplente. 
[...] 
O poder de alteração unilateral das 
cláusulas regulamentares confere-
lhe a possibilidade de alterar as 
condições do funcionamento do 
serviço. Por isso, pode impor 
modificações relativas à organização 
dele, a seu funcionamento e desfrute 
pelos usuários, o que inclui, 
evidentemente, as tarifas a serem 
cobradas. O concessionário não se 
pode opor às alterações exigidas, 
nem esquivar-se de cumpri-las oi 
reclamar a rescisão da concessão, 
desde que o objeto dela não haja 
sido desnaturado ou desvirtuado 
pelas modificações impostas. Cabe-
lhe, apenas, [...], o ressarcimento 
pelo desequilíbrio econômico dos 
termos da concessão, se este 
resultar da ação das novas medidas 
estabelecidas pelo concedente. 
 
(MELLO, Celso Antônio Bandeira 
de. Curso de Direito 
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Administrativo. 18 ed. São Paulo: 
Melheiros, 2005, p. 682-683) 

 
Assim, se por um lado o poder concedente 

pode alterar as condições em que o serviço é prestado 
para melhor atender ao interesse público, por outro 
lado, tem a obrigação de, sempre que proceder a tais 
alterações, manter o equilíbrio econômico-financeiro 
estabelecido no ato de concessão. Esse dever é 
expressamente previsto na Lei de Concessões: 
 

Lei 8.987/1995 
 
Art. 9o A tarifa do serviço público 
concedido será fixada pelo preço da 
proposta vencedora da licitação e 
preservada pelas regras de revisão 
previstas nesta Lei, no edital e no 
contrato. 
[...] 
§ 2o Os contratos poderão prever 
mecanismos de revisão das tarifas, a 
fim de manter-se o equilíbrio 
econômico-financeiro. 
[...] 
§ 4o Em havendo alteração 
unilateral do contrato que afete o 
seu inicial equilíbrio econômico-
financeiro, o poder concedente 
deverá restabelecê-lo, 
concomitantemente à alteração. 
 

No caso do Autógrafo de Lei n.º 33/2008, a 
obrigação imposta ao concessionário, além de 
configurar afronta ao princípio da separação dos 
Poderes, também poderá acarretar o desequilíbrio 
econômico do contrato, na medida em que o dever 
criado pela norma em nascedouro implicará em ônus 
para a concessionária, que terá que instalar tela de 
proteção em toda a extensão e em ambos os sentidos 
da denominada “Terceira Ponte”. 

 
Ora, se o responsável por manter o equilíbrio 

econômico do contrato é o poder concedente, não 
pode uma lei, de origem parlamentar, fazer cessar 
esse equilíbrio e, conseqüentemente, obrigar o Poder 
Executivo a restabelecê-lo. Isso fere de morte o 
princípio da separação dos poderes, por menoscabar a 
autonomia do Poder Executivo na gestão da atividade 
administrativa. 

 
Esse é o entendimento da Suprema Corte, 

manifestado no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 2733/ES, de relatoria do 
Ministro Eros Grau: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N. 7.304/02 DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO 

DAS MOTOCICLETAS DA 
RELAÇÃO DE VEÍCULOS 
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE 
PEDÁGIO. CONCESSÃO DE 
DESCONTO, AOS ESTUDANTES, 
DE CINQUENTA POR CENTO 
SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. 
LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 
CONTRATROS CELEBRADOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO. 
VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA 
HARMONIA ENTRE OS 
PODERES. AFRONTA. 1. A lei 
estadual afeta o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato 
de concessão de obra pública, 
celebrado pela Administração 
capixaba, ao conceder descontos e 
isenções sem qualquer forma de 
compensação. 2. Afronta evidente 
ao princípio da harmonia entre os 
poderes, harmonia e não 
separação, na medida em que o 
Poder Legislativo pretende 
substituir o Executivo na gestão 
dos contratos administrativos 
celebrados. 3. Pedido de declaração 
de inconstitucionalidade julgado 
procedente. 
 
VOTO MINISTRO RELATOR 
EROS GRAU 
[...] 
A lei em questão produz efeitos 
diretos no contrato de concessão 
celebrado entre o Poder Executivo 
Estadual e a pessoa jurídica de direito 
privado. 
O texto normativo atacado, ao 
conceder isenções e descontos nos 
pedágios estaduais, altera 
substancialmente o contrato 
celebrado entre poder concedente – o 
Estado do Espírito Santo, por 
intermédio do Departamento de 
Estradas e Rodagens, autarquia 
vinculada à Secretaria de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas – e 
concessionário de serviço público. 
Importa, destarte, indevida 
ingerência do Poder Legislativo em 
campo próprio da atividade 
administrativa. 
[...] 
A afronta ao princípio da 
harmonia entre os poderes é 
evidente na medida em que o 
Poder Legislativo pretende 
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substituir o Executivo na gestão 
dos contratos por este celebrados, 
introduzindo alterações unilaterais 
em contratos administrativos. 
(Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 2733/ES. 
Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Eros Grau. Julgado em 26/10/2005. 
Publicado em 03/02/2006) 

 
Destarte, por estas razões, conclui-se que o 

Autógrafo n.º 33/2008 está eivado de 
inconstitucionalidade material, por violar o postulado 
da harmonia dos poderes, positivado no artigo 2º da 
Carta Magna”. 

 
Por todo o exposto conclui-se que o Projeto 

de Lei n° 430/2007 do nobre Deputado padece do 
vício de inconstitucionalidade material, razão porque 
aponho-lhe o veto total. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
.MENSAGEM N º 85 / 2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 22 de abril de 2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Respondendo aos Requerimentos nº s 
357/2007 e 358/2007, estou encaminhando a essa 
Assembléia Legislativa os OF’s.SEDU/SEDU/GS/N 
º.859/08 e 860/08. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Ao Deputado Euclério Sampaio 
por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM Nº 86/2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 24 de abril de 2008.  
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que, amparado nos nos 
Artigos 66 § 2° e 91, IV, da Constituição Estadual, 
vetei totalmente, por inconstitucionalidade o 
Projeto de Lei Complementar n° 17/2007, de 
autoria do Deputado Rafael Favatto, transformado no 
Autógrafo de Lei Complementar n° 04/2008. 

A proposição do ilustre deputado “Altera a 
redação do artigo 139 da Lei Complementar n° 46, 
de 31/01/1994, que instituiu o Regime Jurídico Único 
para os servidores públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações do Estado do 
Espírito Santo”. 

O legislador tenta trazer para o servidor 
público estadual a mesma proteção garantida a 
trabalhadores do regime de direito privado. 

Embora digna de elogios, a iniciativa do 
Legislador Estadual, está eivada de vício em sua 
forma, posto que a iniciativa de leis concernentes ao 
regime jurídico de servidores públicos do Estado é 
privativa do Governador, consoante dispõe o artigo 
63, parágrafo único, IV, da Constituição Estadual. 

Portanto, o projeto de lei em exame é 
inconstitucional na sua origem, considerando que 
pretende alterar a Lei Complementar n° 46/94, que 
trata do Regime Jurídico dos Servidores do Estado. 

O supremo Tribunal Federal tem se 
posicionado neste sentido: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INSCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI COMPLEMENTAR N° 
191/00, DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
DOCUMENTOS DE 
APRESENTAÇÃO 
OBRIGATÓRIA NA POSSE DE 
NOVOS SERVIDORES. 
MATÉRIA RELATIVA AO 
PROVIMENTO DE CARGO 
PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR. OFENSA AO 
ART. 61, § 1°, II, C DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O 
art. 61, § 1°, II, c da Constituição 
Federal prevê a iniciativa privativa 
do Chefe do Executivo na elaboração 
de leis que disponham sobre 
servidores públicos, regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria. Por outro lado, é 
pacífico o entendimento de que as 
regras básicas do processo legislativo 
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da União são de observância 
obrigatória pelos Estados, “por sua 
implicação com o princípio 
fundamental da separação e 
independência dos Poderes”. 
Precedente: ADI 774, rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. 
A posse, matéria de que tratou o 
Diploma impugnado, complementa e 
completa, juntamente com a entrada 
no exercício, o provimento de cargo 
público iniciado com a nomeação do 
candidato aprovado em concurso. É, 
portanto, matéria claramente prevista 
no art. 61, § 1°, II, c da Carta Magna, 
cuja reserva legislativa foi 
inegavelmente desrespeitada. 3. Ação 
direta cujo pedido se julga 
procedente. 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI COMPLEMENTAR N° 98/97, 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. PROVIMENTO DE 
CARGOS PÚBLICOS POR 
READAPTAÇÃO. OFENSA AO 
ART. 61, § 1°, II, C DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Tendo o ato normativo sob enfoque 
resultado de projeto iniciado por 
membro da Assembléia Legislativa 
capixaba, resta configurada violação 
à regra de iniciativa privativa do 
Chefe do Executivo para leis que 
disponham sobre regime jurídico dos 
servidores públicos. Procedentes. 
Ação julgada procedente. 

 
Assim, por apresentar vício de 

inconstitucionalidade formal, veto totalmente o 
Projeto de Lei Complementar n° 17/2007.  
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N º 88/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

Vitória, 24 de abril de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exa. que, amparado nos 
artigos 66, § 2° e 91, IV, da Constituição Estadual, 
decidi vetar totalmente, por inconstitucionalidade o 
Projeto de Lei n° 146/2007, de autoria do Deputado 
Doutor Wolmar, que “Assegura aos portadores de 
deficiência visual o direito de receber o boleto de 
pagamento de suas contas de água, energia elétrica e 
telefonia confeccionados em braille”. 

Solicitei a audiência da Procuradoria Geral 
do Estado, que se manifestou através do parecer 
abaixo transcrito que aprovo: 

 
“A proposição normativa em apreço, 

conforme se observa de seu texto, num objetivo 
inegavelmente nobre, pretende adequar as contas de 
água, energia elétrica e telefonia à capacidade de 
leitura, logo, de acesso, dos deficientes visuais, de 
modo que obriga as empresas prestadoras dos 
serviços a confeccionarem as informações referentes 
aos seus registros contábeis em braile. 

Nota-se, portanto, que, quanto à matéria de 
fundo, está descartada, de plano, a hipótese de se 
tratar de norma afeta à “águas”, “energia” e 
“telecomunicações”, de competência legislativa 
privativa da União (art. 22, inciso IV, CF). Na 
verdade, disciplina-se no campo do consumo, e, 
primordialmente, da proteção e integração social das 
pessoas portadoras de deficiência, cuja competência, 
por certo, é concorrente dos Estados-membros (art. 
24, incisos V e XIV, CF). 

A despeito dessa legítima preocupação do 
legislador em assegurar o pleno exercício dos direitos 
individuais e sociais dos portadores de deficiência, 
por outro lado, deve-se observar a aplicação das 
técnicas do processo legislativo, bem como as 
implicações práticas da norma, sob pena de ocasionar 
prejudicial insegurança jurídica ao sistema 
normativo. 

Por isso, no caso em comento, duas análises 
se fazem preeminentes para se auferir os aspectos 
constitucionais do presente autógrafo. A primeira diz 
respeito às nuances da competência concorrente do 
Estado para legislar sobre o tema, seja num exercício 
pleno, seja de acordo com as suas peculiaridades 
observadas no caso concreto, obedecendo a eventuais 
normas gerais editadas pela União. A segunda 
aprofunda-se nos meandros da iniciativa legislativa 
para interferir diretamente na prestação dos serviços 
públicos de autoridade do Poder Executivo e exigir a 
confecção dos boletos de pagamento de contas em 
braile. 

 
Da inconstitucionalidade formal. Exercício 
ilegítimo da competência legislativa concorrente. 
Normas de caráter geral. Inaplicabilidade dos § § 
2º e 3º, do artigo 24, da Constituição Federal. 
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Tratando-se de competência legislativa 
concorrente, conforme outrora afirmado, em razão 
das matérias abordadas no Projeto de Lei em exame 
(‘consumo’ e ‘proteção aos deficientes físicos’ - 
art. 24, incisos V e XIV, da CF), parte-se da 
premissa que cabe aos Estados complementarem as 
normas gerais expelidas pela União Federal, criando 
normas específicas e particularizadas, a fim de 
atender as suas peculiaridades locais e, no caso de 
ausência de legislação nacional de cunho geral 
quanto a um determinado tema, devem exercer a 
competência legislativa plena, com uma atuação 
supletiva em relação à eventual lacuna, também em 
prol de atender as suas peculiaridades.  

 
Assim, a União Federal não pode invadir o 

espaço reservado aos Estados para elaborar as suas 
normas específicas (podendo apenas, estabelecê-las 
para os órgãos federais), tampouco os Estados-
membros poderão, prima facie, confeccionar normas 
gerais sobre o tema objeto desse tipo de competência.  

Portanto, fica claro que, em relação às 
matérias arroladas no artigo 24, da Constituição 
Federal, a atuação regular dos Estados Federados 
restringe-se à criação de normas específicas, não 
podendo, repita-se, adentrar no campo das normas 
gerais. A grande dificuldade, todavia, é delinear um 
conceito para ‘normas gerais’ e, a partir daí, se 
verificar o que vêm a ser, no caso concreto, as 
normas específicas, cuja atribuição de legislar cuida-
se de incumbência dos Estados. 

Pois bem. Conforme já explanado em 
pareceres anteriores, o processo de identificação 
dessa espécie de norma, em contraposição às normas 
específicas, deve percorrer três ordens de idéias, a 
saber: (i) o âmbito de incidência espacial (se em todo 
o território nacional, no território dos Estados, ou só 
no território dos municípios); (ii) o âmbito de 
incidência pessoal (se tem como destinatário todas as 
pessoas políticas ou apenas aquela que editou a 
norma); (iii) a natureza da matéria disciplinada pela 
norma (quando o tratamento de uma determinada 
questão, por seu cunho de generalidade, por sua 
importância nacional ou mesmo pela necessidade de 
uniformização de uma dada disciplina, deva ser feito 
por intermédio de uma regra de validade geral). 

É certo que há uma clara imbricação entre 
esses três conceitos apresentados. Os dois primeiros 
são mais objetivos, mas, por vezes, não possibilitam a 
identificação precisa de uma norma geral. Além 
disso, a adoção pelas recentes Constituições 
brasileiras, de forma cada vez mais ampla, da técnica 
da competência concorrente limitada (na qual cada 
ente da federação tem um papel específico de atuação 
legislativa), aliada à crescente intervenção do Estado 
na sociedade com a inevitável inflação legislativa, fez 
emergir a necessidade de se dar uniformidade de 
tratamento a certas matérias, levando em 
consideração o interesse nacional, o que tornou cada 
vez mais relevante o terceiro critério: o da natureza 

da matéria veiculada pela norma, conforme se pode 
depreender do seguinte trecho de julgado do Supremo 
Tribunal Federal: 
 

A partir, pois, da interpretação 
sistemática dos §§ 3º e 4º do artigo 24 da 
Carta da República, as normas estaduais 
porventura existentes e contrárias à 
legislação federal são consideradas 
ineficazes, assim como aquelas que 
dizem respeito a regras gerais. 
No caso, é evidente que a lei paulista 
contraria a lei federal, pois esta última, 
longe de vedar o emprego do amianto 
“crisotila”, regula a forma adequada para 
sua legitima extração, industrialização, 
utilização e comercialização. A situação 
implica, desde logo, a ilegalidade dos 
dispositivos em análise. Para fins de 
controle concentrado, no entanto, a 
questão de relevo é que a legislação local 
cuida de normas gerais sobre produção e 
consumo de amianto, o que afronta as 
regras de repartição de competência 
concorrente previstas no artigo 24 da 
Constituição Federal. 
[...] 
Não há dúvida que o art. 1º do ato em 
exame legislou sobre matéria 
reservada à União. Invadiu, pois, 
competência que não era sua. 
Por outro lado, em tema de proteção e 
defesa da saúde pública e meio 
ambiente, a questão do uso de amianto 
não revela qualquer particularidade 
que justifique a exceção pretendida 
pelo Estado de São Paulo. Como se 
evidencia, trata-se de questão de 
interesse nacional, sendo legítima e 
cogente a regulamentação geral editada 
pela União Federal. (ADI 2656 / SP - 
SÃO PAULO, Relator(a): Min. 
MAURÍCIO CORRÊA. Julgamento: 
08/05/2003, Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno) 
(grifo nosso) 
 

Destarte, o estudo da natureza da matéria 
tratada pela norma jurídica tem, também, papel de 
relevo na identificação de sua eventual generalidade 
para fins de aplicação das disposições veiculadas pelo 
artigo 24 do Texto Maior. 

Para a identificação de uma norma geral, 
TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR destaca a 
necessidade de o intérprete analisar o conteúdo 
finalístico da norma, distinguindo-a de acordo com o 
interesse prevalecente na organização federativa. Sob 
esse enfoque, conclui o jurista: 

 
[...] toda matéria que extravase o 
interesse circunscrito de uma unidade 
(estadual, em face da União; municipal, 
em face do Estado) ou porque é comum 
(todos têm o mesmo interesse) ou porque 
envolve tipologias, conceituações que, se 
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particularizadas num âmbito autônomo, 
engendrariam conflitos ou dificuldades 
no intercâmbio nacional, constitui 
matéria de norma geral.1 

 
Vem à tona, por conseguinte, a lição bastante 

repetida pela doutrina de que as normas gerais são 
aquelas que veiculam princípios, bases e diretrizes, 
que irão fundamentar a disciplina de um dado tema, 
reservando-se às normas específicas a função de 
complementar o tratamento geral existente, descendo 
a pormenores, em prol de sua aplicabilidade e 
adaptação às peculiaridades locais.  
___________________________________________ 
1FERRAZ JUNIOR. Tércio Sampaio. Normas gerais e 
competência concorrente: uma exegese do art. 24 da 
Constituição Federal. Revista Trimestral de Direito 
Público. São Paulo, 7/1994. 
 

 
Postas essas idéias, retornando aos 

fundamentos da lei em nascimento, seja quanto a 
regulação de direitos dos deficientes físicos, seja 
quanto à possível interferência que a norma gerará 
nos contratos de concessão dos serviços públicos de 
água, energia elétrica e telefonia, a ser tratado mais 
adiante, destaca-se que, no âmbito federal, já existem 
leis regulamentadoras. O que afasta qualquer 
alegação de que o Estado do Espírito Santo, numa 
atuação plena, estaria exercendo competência 
supletiva 2 e, in casu, tratando de assunto de caráter 
geral que a União não tratou. 

A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 
deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 
define crimes, e dá outras providências. 

Pari passu, no que pertine aos contratos de 
concessão, a Lei nº 8.989, de 13 de fevereiro de 1995, 
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos, previsto no artigo 
175, da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

Portanto, resta induvidosa a inaplicabilidade 
da competência legislativa plena na forma do § 3º, do 
artigo 24, da CF.  

Assim, remanesce ao Estado, nesse caso, o 
exercício da competência legislativa suplementar, 
que, consoante já exposto, consiste justamente na 
complementação das normas gerais expelidas pela 
União Federal, criando normas específicas e 
particularizadas, a fim de atender às suas 
peculiaridades locais. 

Ocorre que, mais uma vez, não há que se 
falar em exercício de competência concorrente, 
agora, na via suplementar.  
___________________________________________
2 Que, segundo Alexandre de Moares, “[...] aparecerá em 

virtude da inércia da União em editar a lei federal, quando 
então os Estados e o Distrito Federal, temporariamente, 
adquirirão competência plena tanto para edição das 
normas de caráter geral, quanto de normas específicas (CF, 
art. 24, §§ 3º e 4º.” (DE MOARES, Alexandre. 
Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Editora 
Atlas, 2007, p. 672. 

 
Isso porque o presente Projeto de Lei não 

está legislando sobre peculiaridades deste Estado, 
para fins de aplicabilidade dessa competência 
suplementar não excluída pela competência da União 
para legislar sobre normas gerais, na forma 
preceituada pelo § 2º, do art. 24, da Carta Magna.  

Ora, a norma jurídica contida no Projeto de Lei 
n.º 146/2007 é verdadeiramente uma norma geral, já 
que dispõe sobre matéria de interesse nacional, 
que demanda uma regulamentação uniforme para 
todos os entes federados.  

Isso levando em consideração, em síntese, 
dois motivos.  

 
Primeiro porque, por uma conclusão óbvia, o 

interesse em assegurar os direitos dos deficientes 
físicos, contido na norma jurídica em tela, embora em 
uma análise superficial aparente ser uma 
especificação daquelas leis federais (nº 7.853 e nº 
8.989), não tem o fim de adaptá-la e nem de 
aperfeiçoá-la às peculiaridades locais do Estado do 
Espírito Santo. Ao contrário: o objeto deste 
Autógrafo dispõe sobre matéria que extrapola o 
âmbito de interesse estatal por referir-se à matéria de 
interesse nacional, já que a condição de portador de 
deficiência não é peculiar de uma ou outra localidade, 
mas sim uma situação física inerente ao próprio ser 
humano. 

 
Segundo porque o fato de algumas empresas 

prestadoras dos serviços mencionados pelo legislador 
- de telefonia, por exemplo, que atuam no âmbito 
nacional com a padronização dos seus serviços em 
todo o país - terem que, desarrazoadamente, 
confeccionar contas especiais destinadas 
especificamente para o Estado do Espírito Santo, 
descaracteriza qualquer “especialidade” da norma. 
Afinal, a fabricação de boletos de pagamentos 
atingiria aos consumidores portadores de deficiência 
física de todo o país. 
 

Por isso, a matéria, objeto da norma 
veiculada pelo Autógrafo de Lei em estudo, (i) 
demanda um tratamento geral e uniforme, por ser de 
interesse nacional e (ii) não têm nenhuma conexão 
com alguma peculiaridade local ou especificidade do 
Estado do Espírito Santo. 

 
Posto isto, não há dúvidas de que as normas 

contidas na lei em apreço são verdadeiras normas 
gerais, o que as tornam formalmente 
inconstitucionais, porquanto o Estado não tem 
competência para confeccioná-las. 
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Da inconstitucionalidade material. Interferência 
ilegítima do Poder Legislativo na regulamentação 
dos serviços públicos objeto de contratos de 
concessão celebrados pelo Poder Executivo 
estadual e federal. Violação ao princípio da 
harmonia dos Poderes. Artigo 2º, da Constituição 
Federal. 
 

Partindo, agora, para a segunda análise que 
diz respeito à criação de uma obrigação às empresas 
prestadoras dos serviços de água, energia elétrica e 
telefonia e conseqüentes implicações trazidas aos 
contratos de concessão desses serviços, tem-se que 
mais um vício de constitucionalidade emerge no 
caso. 

Vislumbra-se vício material de 
inconstitucionalidade, em que pese os elevados 
propósitos da deliberação parlamentar. Isso porque a 
via normativa eleita para proteção consumerista dos 
deficientes visuais não se apresenta adequada perante 
o ordenamento jurídico pátrio. 

 
Trata-se de meio ilegítimo de substituição do 

Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo na 
gestão dos contratos celebrados por este, ao passo 
que se cria uma exigência dirigida às empresas 
exploradoras dos serviços de água, energia elétrica e 
telefonia que interfere nos termos do ajuste contratual 
celebrado com a Administração Pública. 

 
Sabe-se que os serviços de água, energia 

elétrica e telefonia são de interesse público, embora 
a sua exploração seja realizada, através de concessão, 
por particulares.  

Particularmente, quanto aos serviços de 
energia elétrica e telecomunicações, a Constituição 
Federal conferiu à União a competência para explorá-
los diretamente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão, conforme previsão do artigo 21, 
incisos XI e XII, alínea “b”, in verbis: 

 
Art. 21. Compete à União: 
[...] 
XI – explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços de 
telecomunicações, nos termos da lei, 
que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão 
regulador e outros aspectos 
institucionais; 
XII – explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou 
permissão: 
[...] 
b) os serviços e instalações de 
energia elétrica e o aproveitamento 
energético dos cursos de água, em 
articulação com os Estados onde se 

situam os potenciais 
hidroenergéticos; 

 
Já quanto à ‘água’, segundo entendimento 

predominante, o seu fornecimento é de competência 
originária dos Municípios que devem operá-lo 
diretamente ou por meio de concessões, de modo 
ininterrupto, dado o interesse predominantemente 
local de que se reveste este tipo serviço. 

 
Pelo contrato de concessão 3 o Estado 

outorga a exploração de serviço público à iniciativa 
privada, a fim de que esta, empregando os recursos 
que se fizerem necessários à exploração da atividade, 
ofereça um serviço adequado aos usuários, na forma 
dos artigos 6º e 31, inciso I, da Lei n.º 8.987/1995. 
Não há transferência de titularidade, apenas a 
concessão da exploração do serviço, que, via de 
regra, é remunerado diretamente pelos usuários, 
através da cobrança de tarifas. 4 

Se a concessão de serviço público é o ato 
pelo qual o Poder Executivo (concedente) transfere 
ao particular (concessionário) a execução de uma 
atividade peculiar ao Estado, não pode o Poder 
Legislativo interferir nessa relação, sob pena de 
adentrar em âmbito de competência do Poder 
Executivo e violar, diretamente, o postulado da 
harmonia e independência dos Poderes (artigo 2º da 
Constituição Federal). 

Não obstante, foi exatamente isso que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
fez ao editar e aprovar o Projeto de Lei n.º 146/2007. 
Neste Projeto, há clara interferência do Poder 
Legislativo em matéria de competência do Poder 
Executivo, onde reside a inconstitucionalidade ora 
tratada. 

A previsão legal em exame, ao exigir a 
modificação, sem onerosidade para os consumidores, 
dos boletos de pagamento de contas direcionados aos 
deficientes visuais que assim solicitarem, de forma a 
impor uma nova obrigação ao concessionário (sem 
previsão no contrato de concessão) e modificar a 
forma de prestação do serviço, ocasiona intervenção 
significativa no contrato de concessão de serviços 
públicos firmado entre o ente público (federal, no 
caso de telefonia e energia elétrica, e municipal, no 
caso de fornecimento de água) e as empresas que 
prestam os serviços. 
___________________________________________ 
3 Segundo Hely Lopes Meirelles, “contrato de concessão 
de serviço público, ou, simplesmente, concessão de serviço 
público, é o que tem por objeto a transferência da 
execução de um serviço do Poder Público ao particular, 
que se remunerará dos gastos com o empreendimento, aí 
incluídos os ganhos normais do negócio, através de tarifa 
cobrada aos usuários". 
4 Lei 8.987/1995. “Art. 11. No atendimento às 
peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder 
concedente prever, em favor da concessionária, no edital 
de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes 
de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas 
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a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto 
no art. 17 desta Lei.” 
5 Segundo Hely Lopes Meirelles, “consideram-se normas 
regulamentares ou de serviço todas aquelas estabelecidas 
em lei, regulamentos ou no próprio contrato visando à 
prestação de serviço adequado” (in Direito Administrativo 
brasileiro. 27 ed. São Paulo: Malheiros, p. 367). 
 

Ocorre que, de acordo com o artigo 29, 
inciso I, da Lei 8.987/1995, a possibilidade de 
regulamentar o objeto da concessão e de alterar as 
cláusulas regulamentares 5 é conferida com 
exclusividade ao poder concedente (Poder 
Executivo). Nesse sentido, já explicava Hely Lopes 
Meirelles: 
 

O poder de regulamentar as 
concessões é inerente e 
indespojável do concedente. Cabe 
ao Executivo aprovar o 
regulamento do serviço e 
determinar a fiscalização de sua 
execução, pela forma conveniente. 
A fixação e a alteração de tarifas são 
também atos administrativos, do 
âmbito regulamentar do Executivo, 
não dependendo de lei para sua 
expedição. 
 
Convém se advirta que a 
regulamentação a que estamos nos 
referindo é apenas a da execução do 
serviço, e não a normativa das 
concessões em geral, a ser feita por 
lei [...]. 
 
Nos poderes de regulamentação e 
controle se compreende a 
faculdade de o Poder Público 
modificar a qualquer tempo o 
funcionamento do serviço 
concedido, visando à sua melhoria 
e aperfeiçoamento técnico, assim 
como a de aplicar penalidades 
corretivas ao concessionário (multas, 
intervenção no serviço) e afastá-lo 
definitivamente da execução 
(cassação da concessão e rescisão do 
contrato), uma vez comprovada sua 
incapacidade moral, financeira ou 
técnica para executá-lo em condições 
satisfatórias. 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo brasileiro. 27 ed. São 
Paulo: Malheiros, p. 369). 

 
A essa possibilidade de regulamentação e 

alteração das cláusulas regulamentares corresponde o 
dever do poder concedente de manter o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de concessão. 

Vejamos o que diz o administrativista Celso Antônio 
Bandeira de Mello: 
 

Sendo a concessão um instituto 
oriundo da necessidade de satisfazer 
pelo melhor modo possível o 
interesse público, dispõe o 
concedente de todos os meios 
necessários para adequá-la ao alcance 
deste propósito. [...] 
São os seguintes os poderes do 
concedente: 
a) poder de inspeção e fiscalização; 
b) poder de alteração unilateral 
das cláusulas regulamentares; 
c) poder de extinguir a concessão 
antes de findo o prazo inicialmente 
estatuído; 
d) poder de intervenção; 
e) poder de aplicar sanções ao 
concessionário inadimplente. 
[...] 
O poder de alteração unilateral das 
cláusulas regulamentares confere-
lhe a possibilidade de alterar as 
condições do funcionamento do 
serviço. Por isso, pode impor 
modificações relativas à organização 
dele, a seu funcionamento e desfrute 
pelos usuários, o que inclui, 
evidentemente, as tarifas a serem 
cobradas. O concessionário não se 
pode opor às alterações exigidas, 
nem esquivar-se de cumpri-las oi 
reclamar a rescisão da concessão, 
desde que o objeto dela não haja 
sido desnaturado ou desvirtuado 
pelas modificações impostas. Cabe-
lhe, apenas, [...], o ressarcimento 
pelo desequilíbrio econômico dos 
termos da concessão, se este 
resultar da ação das novas medidas 
estabelecidas pelo concedente. 
(MELLO, Celso Antônio Bandeira 
de. Curso de Direito 
Administrativo. 18 ed. São Paulo: 
Melheiros, 2005, p. 682-683) 

 
Assim, se por um lado o poder concedente 

pode alterar as condições em que o serviço é 
prestado, para melhor atender ao interesse público, 
por outro lado, tem a obrigação de, sempre que 
proceder a tais alterações, manter o equilíbrio 
econômico-financeiro estabelecido no ato de 
concessão. Esse dever é expressamente previsto na 
Lei de Concessões: 
 

Lei 8.987/1995 
 
Art. 9o A tarifa do serviço público 
concedido será fixada pelo preço da 
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proposta vencedora da licitação e 
preservada pelas regras de revisão 
previstas nesta Lei, no edital e no 
contrato. 
[...] 
§ 2o Os contratos poderão prever 
mecanismos de revisão das tarifas, a 
fim de manter-se o equilíbrio 
econômico-financeiro. 
[...] 
§ 4o Em havendo alteração 
unilateral do contrato que afete o 
seu inicial equilíbrio econômico-
financeiro, o poder concedente 
deverá restabelecê-lo, 
concomitantemente à alteração. 
 

 
Dessa forma, o Projeto de Lei em comento 

também viola os artigos 210, caput e incisos I, III, IV 
e 32, XXI, da Constituição Estadual6 O motivo é 
simples: a lei não pode interferir nas relações 
jurídico-contratuais existentes entre o poder 
concedente e a empresa concessionária, sem causar 
descompasso entre a tarifa e a obrigação de manter o 
serviço adequado em favor dos usuários, nem sem 
alterar, indevidamente, as condições previstas na 
licitação e formalmente estipuladas no contrato de 
concessão de serviços públicos.  
___________________________________________ 
6 CE: Art. 210. Incumbe ao Estados e aos Municípios, 
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviço público, 
na forma que a lei na forma da lei, que estabelecerá: I - o 
regime das empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de 
sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II - os 
direitos dos usuários; III - política tarifária que permita o 
melhoramento e a expansão dos serviços; IV - a obrigação 
de manter serviço adequado. Art. 32. [...] XXI - 
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras, arrendamentos e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam as obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 

 

 Aliás, outro não é o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. No 
julgamento da ADI/MC nº 2299-RS 7 a Excelsa Corte 
deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia 
de lei estadual que conferia isenção do pagamento 
das tarifas de água e luz no Estado do Rio Grande do 
Sul. Considerou-se na hipótese a violação, 
exatamente, aos dispositivos constitucionais 
anteriormente apontados. Confira-se: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 

ARGÜIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI 11.462, DE 17.04.2000, DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. PEDIDO DE LIMINAR. 
 - Plausibilidade jurídica da argüição 
de inconstitucionalidade com base na 
alegação de afronta aos artigos 175, 
"caput", e parágrafo único, I, III e V 
[leia-se inciso IV], e 37, XXI, todos 
da Constituição Federal, porquanto 
Lei estadual, máxime quando diz 
respeito à concessão de serviço 
público federal e municipal, como 
ocorre no caso, não pode alterar as 
condições da relação contratual entre 
o poder concedente e os 
concessionários sem causar 
descompasso entre a tarifa e a 
obrigação de manter serviço 
adequado em favor dos usuários.  
- Caracterização, por outro lado, do 
"periculum in mora". Liminar 
deferida, para suspender, "ex nunc", 
a eficácia da Lei nº 11.462, de 
17.04.2000, do Estado do Rio Grande 
do Sul.  
 
Do voto do Relator tem-se a seguinte 
passagem: 

___________________________________________ 
7ADI-MC 2299 / RS - RIO GRANDE DO SUL - 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a): Min. 
MOREIRA ALVES - Julgamento: 28/03/2001 Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno. 
No mesmo sentido: ADI/MC 2337/SC, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ 21-06-2002.  
 

Sendo a Companhia Estadual de 
Energia Elétrica e a Companhia 
Riograndense de Saneamento 
sociedades de economia mista 
concessionárias, a primeira, de 
serviço público federal, e a segunda, 
de serviços municipais, para a para a 
plausibilidade jurídica da concessão 
de liminar contra a Lei estadual em 
causa - que concede isenções, de até 
seis meses, de pagamento de 
consumo de energia elétrica e de 
água a trabalhadores desempregados 
no âmbito do Estado do Rio Grande 
do Sul, bem como não sujeita a corte 
esses fornecimentos por mais de seis 
meses se o beneficiário ficar 
desempregado e estabelece, ainda, 
parcelamento de débitos sem juros de 
mora e multa e com a limitação do 
valor das parcelas -, para a 
plausibilidade jurídica, repito, da 
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concessão de liminar contra a Lei 
estadual em causa se me afiguram 
suficientes as alegações de afronta 
aos artigos 175, “caput” e parágrafo 
único, I, III e V [leia-se inciso IV], e 
37, XXI, todos da Constituição 
Federal. Com efeito, em exame 
compatível com a natureza da 
liminar requerida, Lei estadual, 
máxime quando diz respeito à 
concessão de serviço público 
federal e municipal, como ocorre 
no caso, não pode alterar as 
condições da relação contratual 
entre o poder concedente e os 
concessionários sem causar 
descompasso entre a tarifa e a 
obrigação de manter serviço 
adequado em favor dos usuários, 
infringindo, assim, não só a política 
tarifária estabelecida 
contratualmente e sob o controle 
do poder concedente, mas também 
introduzindo elemento novo na 
relação contratual entre o poder 
concedente e o concessionário, 
alterando, dessa forma, as 
condições contratuais previstas na 
licitação exigida pelo “caput” do 
artigo 175 da Carta Magna, que, 
assim, é violado.  

 
(grifo nosso) 

 
No caso do Autógrafo de Lei n.º 27/2008, a 

obrigação imposta às concessionárias, além de 
configurar afronta ao princípio da separação dos 
Poderes, também poderá acarretar o desequilíbrio 
econômico do contrato, na medida em que o dever 
criado pela norma em nascedouro implicará em ônus 
para a concessionária, que terá que modificar a 
padronização das contas de água, energia elétrica 
e telefonia, de modo a adequá-la ao sistema braile 
de leitura. 

Ora, se o responsável por manter o equilíbrio 
econômico do contrato é o poder concedente, não 
pode uma lei, de origem parlamentar, fazer cessar 
esse equilíbrio e, conseqüentemente, obrigar o Poder 
Executivo a restabelecê-lo.  

Afinal de contas, não se pode negar que uma 
vez verificada qualquer modificação econômica 
superveniente no contrato de concessão, caberá ao 
Poder Executivo o dever de promover eventual 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, ocasionando despesa não prevista no 
orçamento público. Então, admitida a necessidade 
futura de o Poder Executivo reordenar o conteúdo 
econômico do contrato de concessão, deve-se 
reconhecer que a iniciativa legislativa a respeito da 

matéria deveria ter partido do próprio Chefe do Poder 
Executivo. 

 
Caso assim não fosse, haveria sério ferimento 

ao princípio da separação dos poderes, por 
menoscabar a autonomia do Poder Executivo na 
gestão da atividade administrativa, como faz a lei ora 
em nascimento. 

 
Aliás, esse é o entendimento da Suprema 

Corte, manifestado no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 2733/ES, de relatoria do 
Ministro Eros Grau: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N. 7.304/02 DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO 
DAS MOTOCICLETAS DA 
RELAÇÃO DE VEÍCULOS 
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE 
PEDÁGIO. CONCESSÃO DE 
DESCONTO, AOS ESTUDANTES, 
DE CINQUENTA POR CENTO 
SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. 
LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 
CONTRATROS CELEBRADOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO. 
VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA 
HARMONIA ENTRE OS 
PODERES. AFRONTA. 1. A lei 
estadual afeta o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato 
de concessão de obra pública, 
celebrado pela Administração 
capixaba, ao conceder descontos e 
isenções sem qualquer forma de 
compensação. 2. Afronta evidente 
ao princípio da harmonia entre os 
poderes, harmonia e não 
separação, na medida em que o 
Poder Legislativo pretende 
substituir o Executivo na gestão 
dos contratos administrativos 
celebrados. 3. Pedido de declaração 
de inconstitucionalidade julgado 
procedente. 
 
VOTO MINISTRO RELATOR 
EROS GRAU 
[...] 
A lei em questão produz efeitos 
diretos no contrato de concessão 
celebrado entre o Poder Executivo 
Estadual e a pessoa jurídica de direito 
privado. 
O texto normativo atacado, ao 
conceder isenções e descontos nos 
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pedágios estaduais, altera 
substancialmente o contrato 
celebrado entre poder concedente – o 
Estado do Espírito Santo, por 
intermédio do Departamento de 
Estradas e Rodagens, autarquia 
vinculada à Secretaria de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas – e 
concessionário de serviço público. 
Importa, destarte, indevida 
ingerência do Poder Legislativo em 
campo próprio da atividade 
administrativa. 
[...] 
A afronta ao princípio da 
harmonia entre os poderes é 
evidente na medida em que o 
Poder Legislativo pretende 
substituir o Executivo na gestão 
dos contratos por este celebrados, 
introduzindo alterações unilaterais 
em contratos administrativos. 
(Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 2733/ES. 
Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Eros Grau. Julgado em 26/10/2005. 
Publicado em 03/02/2006) 

 
Destarte, por estas razões, conclui-se que o 

Autógrafo n.º 27/2008 está eivado de 
inconstitucionalidade material, por violar o postulado 
da harmonia dos poderes, positivado no artigo 2º, da 
Carta Magna. 

 
Não obstante, considerando que o objetivo do 

Autógrafo de Lei em questão é proporcionar o acesso 
dos deficientes visuais às suas contas de água, luz e 
telefone, se o Poder Executivo entender conveniente 
para melhor atendimento do interesse público, poderá 
alterar o contrato de concessão e impor essa 
obrigação às concessionárias, desde, é claro, que seja 
respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato”. 

 
É de se concluir, portanto, que o teor do 

Projeto de Lei n° 146/2007, transformado no 
Autógrafo de Lei 27/2008, padece de vícios de 
inconstitucionalidade formal e material, razão porque 
aponho-lhe o veto total. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N º 89/2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 24de abril de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Usando da competência que me faculta a 
Constituição Estadual e acolhendo o parecer da 
ilustre Procuradoria Geral do Estado, decidi vetar 
parcialmente o Projeto de Lei n° 142/2007, de 
autoria do Deputado Claudio Vereza, que “Dispõe 
sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências”. 

Incide, tão-somente, o veto sobre os incisos 
XII, XVI, XVII e XIX do artigo 2°, bem como sobre 
o artigo 9° do projeto em exame, pois padecem os 
mesmos de inconstitucionalidade formal e material, 
conforme parecer da PGE que aprovo e transcrevo: 

 
“Da inconstitucionalidade formal e material dos 
incisos XII e XIX do artigo 2º: 
 

Como visto, a competência do Estado-
membro em relação à proteção à saúde é do tipo 
concorrente suplementar. As regras para o exercício 
dessa competência estão disciplinadas nos parágrafos 
do artigo 24 da Constituição Federal, que dispõem: 
 

Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
[...] 
§ 1º - No âmbito da legislação 
concorrente, a competência da 
União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para 
legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar 
dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas 
peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei 
federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, 
no que lhe for contrário. 

 
De acordo com esses dispositivos, tem-se que 

a atuação legislativa dos Estados-membros, em se 
tratando de competência concorrente, poderá ocorrer 
em duas hipóteses: (i) quando, ante a ausência de lei 
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nacional sobre o assunto, competir ao Estado exercer 
a competência legislativa plena (§3º e §4°), editando 
normas gerais para atender às suas peculiaridades 
locais (competência concorrente supletiva); e (ii) 
quando, existindo lei nacional sobre o assunto, 
competir ao Estado a edição de normas específicas, 
também com o fito de adequar a legislação nacional 
às especificidades locais (competência concorrente 
complementar). 

No caso em comento, a competência do 
Estado do Espírito Santo se restringe à edição de 
normas específicas, uma vez que já existem normas 
nacionais de caráter geral editada pela União, 
identificadas na Lei 8.080/1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes, e na Lei 9.656/1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde. 

Em casos como o dos autos, embora seja 
atribuída a mais de um ente federativo a mesma 
competência material, não é admitido que um 
interfira na competência do outro. Assim, a União 
Federal não pode invadir o espaço reservado aos 
Estados para elaborar suas normas específicas 
(podendo apenas, como é óbvio, estabelecê-las para 
os órgãos federais) e, por outro lado, o Estado não 
poderá, prima facie, confeccionar normas gerais 
sobre o tema objeto desse tipo de competência. Nesse 
sentido, ensina FERNANDA DIAS MENEZES DE 
ALMEIDA: 
 

[...] no campo da competência 
concorrente cumulativa, em que há 
definição prévia do campo de atuação 
legislativa de cada centro de poder 
em relação a uma mesma matéria, 
cada um deles, dentro dos limites 
definidos, deverá exercer sua 
competência com exclusividade, sem 
subordinação hierárquica. Com a 
conseqüência de que a invasão do 
espaço legislativo de um centro de 
poder por outro gera a 
inconstitucionalidade da lei editada 
pelo invasor2. (destacou-se) 

 
Essa assertiva doutrinária é corroborada pelo 

seguinte julgado do STF: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
Nº 2.210/01, DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL. 
OFENSA AOS ARTIGOS 22, I E 
XII; 25, § 1º; 170, CAPUT , II E IV; 
1º; 18 E 5º CAPUT, II E LIV. 
INEXISTÊNCIA. AFRONTA À 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
CONCORRENTE DA UNIÃO 

PARA EDITAR NORMAS GERAIS 
REFERENTES À PRODUÇÃO E 
CONSUMO, À PROTEÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE E CONTROLE 
DA POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO E 
DEFESA DA SAÚDE. ARTIGO 24, 
V, VI E XII E §§ 1º E 2º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
Não cabe a esta Corte dar a última 
palavra a respeito das propriedades 
técnico-científicas do elemento em 
questão e dos riscos de sua utilização 
para a saúde da população. Os 
estudos nesta seara prosseguem e 
suas conclusões deverão nortear as 
ações das autoridades sanitárias. 
Competência do Supremo Tribunal 
Federal circunscrita à verificação da 
ocorrência de contraste inadmissível 
entre a lei em exame e o parâmetro 
constitucional. Sendo possível a este 
Supremo Tribunal, pelos fatos 
narrados na inicial, verificar a 
ocorrência de agressão a outros 
dispositivos constitucionais que não 
os indicados na inicial, verifica-se 
que ao determinar a proibição de 
fabricação, ingresso, 
comercialização e estocagem de 
amianto ou de produtos à base de 
amianto, destinados à construção 
civil, o Estado do Mato Grosso do 
Sul excedeu a margem de 
competência concorrente que lhe é 
assegurada para legislar sobre 
produção e consumo (art. 24, V); 
proteção do meio ambiente e 
controle da poluição (art. 24, VI); e 
proteção e defesa da saúde (art. 24, 
XII). A Lei nº 9.055/95 dispôs 
extensamente sobre todos os aspectos 
que dizem respeito à produção e 
aproveitamento industrial, transporte 
e comercialização do amianto 
crisotila. A legislação impugnada 
foge, e muito, do que corresponde à 
legislação suplementar, da qual se 
espera que preencha vazios ou 
lacunas deixados pela legislação 
federal, não que venha a dispor em 
diametral objeção a esta. 
Compreensão que o Supremo 
Tribunal tem manifestado quando 
se defronta com hipóteses de 
competência legislativa 
concorrente. Precedentes: ADI 
903/MG-MC e ADI 1.980/PR-MC, 
ambas de relatoria do eminente 
Ministro Celso de Mello. Ação direta 
de inconstitucionalidade cujo pedido 
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se julga parcialmente procedente para 
declarar a inconstitucionalidade do 
artigo 1º e de seus §§ 1º, 2º e 3º, do 
art. 2º, do art. 3º e §§ 1º e 2º e do 
parágrafo único do art. 5º, todos da 
Lei nº 2.210/01, do Estado do Mato 
Grosso do Sul.  

___________________________________________ 
1 Explica Tércio Sampaio Ferraz Junior que o Estado-
membro só pode editar normas gerais para o fim de 
atender as suas peculiaridades locais. Explica o jurista: “O 
§3º regula o caso de inexistência de lei federal sobre 
normas gerais, ou seja, de lacuna. A Constituição Federal, 
ocorrendo a mencionada inexistência, autoriza o Estado 
federado a preenchê-la, isto é, a legislar sobre normas 
gerais, mas apenas para atender a suas peculiarides. O 
Estado, assim, passa a exercer uma competência legislativa 
plena, mas com função colmatadora de lacuna, vale dizer, 
apenas na medida necessária para exercer sua competência 
própria de legislador sobre normas particulares. Ele pode, 
pois, legislar sobre normas gerais naquilo em que elas 
constituem condições de possibilidade para a legislação 
própria sobre normas particulares. Tais normas gerais com 
função colmatadora por isso mesmo só podem ser gerais 
quanto ao conteúdo, mas não quanto aos destinatários: só 
obrigam nos limites da autonomia estadual.” (in: Normas 
gerais e competência concorrente: uma exegese do art. 24 
da Constituição Federal. Revista Trimestral de Direito 
Público. São Paulo, 7/1994) 
2 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. A repartição das 
competências na constituição brasileira de 1988. 3. ed., 
São Paulo: Atlas, 2005, p. 146 
 

(ADI 2396 / MS - Relator(a): Min. 
ELLEN GRACIE, Julgamento: 
08/05/2003, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno) (destacou-se) 
 

É preciso, portanto, averiguar se o Projeto de 
Lei n.º 142/2007 foi editado nos limites do exercício 
da competência concorrente suplementar do Estado. 
Para tanto, deve-se perquirir se a lei estadual em 
nascimento (i) harmoniza-se com a legislação 
nacional existente e (ii) dispõe tão somente, sobre 
normas específicas, que visam a atender às 
peculiaridades locais. 

Em relação aos incisos XII e XIX do artigo 
2º, há clara inconstitucionalidade formal quando 
analisados em face das normas gerais que regem a 
prestação de saúde por instituições privadas. Esses 
incisos da lei em nascedouro contrariam claramente a 
legislação nacional, dispondo em sentido contrário às 
normas gerais. Vejamos. 

O inciso XII do artigo 2º assegura aos 
usuários dos serviços de saúde prestados por 
entidades públicas ou privadas o direito de receberem 
os medicamentos prescritos, acompanhados de bula 
impressa de forma compreensível e clara, contendo 
os efeitos colaterais, as contra-indicações, a data de 
fabricação, o prazo de validade, o nome genérico do 
princípio ativo e as posologias usuais. 

A Lei 9.656/1998, por sua vez, ao prescrever 
as normas para a instituição do plano-referência de 

assistência à saúde exclui do rol de exigências 
mínimas o fornecimento de medicamentos 
importados não nacionalizados e o fornecimento de 
medicamentos para tratamento domiciliar, in verbis: 

 
Lei 9.656/1998 
 
Art. 10. É instituído o plano-
referência de assistência à saúde, 
com cobertura assistencial médico-
ambulatorial e hospitalar, 
compreendendo partos e tratamentos, 
realizados exclusivamente no Brasil, 
com padrão de enfermaria, centro de 
terapia intensiva, ou similar, quando 
necessária a internação hospitalar, 
das doenças listadas na Classificação 
Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados com a 
Saúde, da Organização Mundial de 
Saúde, respeitadas as exigências 
mínimas estabelecidas no art. 12 
desta Lei, exceto: 
I - tratamento clínico ou cirúrgico 
experimental;  
II - procedimentos clínicos ou 
cirúrgicos para fins estéticos, bem 
como órteses e próteses para o 
mesmo fim; 
III - inseminação artificial; 
IV - tratamento de rejuvenescimento 
ou de emagrecimento com finalidade 
estética; 
V - fornecimento de medicamentos 
importados não nacionalizados; 
VI - fornecimento de 
medicamentos para tratamento 
domiciliar; 
VII - fornecimento de próteses, 
órteses e seus acessórios não ligados 
ao ato cirúrgico; 
IX - tratamentos ilícitos ou 
antiéticos, assim definidos sob o 
aspecto médico, ou não reconhecidos 
pelas autoridades competentes; 
X - casos de cataclismos, guerras e 
comoções internas, quando 
declarados pela autoridade 
competente. 

 
Assim, considerando que a norma geral sobre 

o assunto expressamente desobriga os planos e 
seguros privados de assistência à saúde a fornecerem 
medicamentos, não pode a lei estadual, de caráter 
complementar, dispor de maneira diferente. 

Já o inciso XIX do artigo 2º garante aos 
usuários dos serviços de saúde públicos e privados o 
direito de exigir a presença de um neonatologista por 
ocasião do parto. Enquanto a Lei 9.656/1998, ao 
dispor sobre as amplitudes de cobertura definidas no 
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plano-referência, apenas exige a cobertura 
assistencial ao recém-nascido quando o plano 
contratado incluir atendimento obstétrico, in verbis: 

 
Lei 9.656/1998 
 
Art. 12. São facultadas a oferta, a 
contratação e a vigência dos produtos 
de que tratam o inciso I e o § 1o do 
art. 1o desta Lei, nas segmentações 
previstas nos incisos I a IV deste 
artigo, respeitadas as respectivas 
amplitudes de cobertura definidas no 
plano-referência de que trata o art. 
10, segundo as seguintes exigências 
mínimas: 
[...] 
III - quando incluir atendimento 
obstétrico: 
a) cobertura assistencial ao recém-
nascido, filho natural ou adotivo do 
consumidor, ou de seu dependente, 
durante os primeiros trinta dias após 
o parto; 
[...] 

 
Ou seja, a lei estadual, que só pode dispor 

sobre normas complementares à lei nacional de 
caráter geral, não pode obrigar as entidades privadas 
que prestam serviços de saúde a disponibilizarem a 
presença de um neonatologista por ocasião do parto 
dos pacientes que contratarem os seus serviços. Isso 
contraria a norma geral, que somente obriga a 
cobertura assistencial ao recém-nascido nos planos 
que incluem atendimento obstétrico. 

Por estas razões, os incisos XII e XIX do 
artigo 2º do Autógrafo de Lei em questão são 
formalmente inconstitucionais. 

Os mesmos dispositivos também padecem de 
inconstitucionalidade material, por ofenderem a livre 
iniciativa e, conseqüentemente, a ordem econômica 
(artigo 170, caput e inciso IV). 

Ora, a lei em nascedouro, ao obrigar as 
entidades privadas prestadoras de serviços de saúde a 
fornecerem medicamentos gratuitamente e a 
disponibilizarem um neonatologista por ocasião do 
parto de suas pacientes, impõe obrigação que, de 
acordo com a legislação nacional, só poderia ser 
imposta por negociação entre as partes. 

É claro que uma entidade privada pode se 
obrigar a prestar esses serviços, mas isso depende de 
ajuste entre as partes (entidade prestadora dos 
serviços de saúde/contratada e 
paciente/cliente/contratado), ou seja, se insere no 
âmbito da autonomia privada.  

Não pode legislação estadual impor 
obrigações por demais onerosas às entidades privadas 
quando a lei nacional expressamente desobrigou-as 
de cumpra-las. 

Por estes motivos, os incisos XII e XIX do 

artigo 2º do Autógrafo de Lei em questão também 
são materialmente inconstitucionais. 

 
Da inconstitucionalidade formal e material dos 
incisos XVI, XVII e XIX do artigo 2º: 

 
Apesar de o Estado deter competência 

concorrente para legislar sobre saúde, a edição de 
toda e qualquer lei deve obedecer às regras do devido 
processo legislativo, especialmente as que dizem 
respeito à iniciativa (artigo 61 da Constituição 
Federal). Ou seja, no exercício da competência 
concorrente, não pode o Poder Legislativo deflagrar o 
processo de elaboração de leis quando a iniciativa 
para tal é privativa do Poder Executivo. 

Da mesma forma, não pode o Poder 
Legislativo dispor sobre matéria que, por expressa 
determinação constitucional (artigo 84), só podem ser 
regulamentadas pelo Poder Executivo. Assim, 
nenhum ato normativo de iniciativa parlamentar pode 
interferir na direção superior da Administração e nem 
dispor sobre a sua organização e funcionamento. 

A lei em nascedouro, nos incisos XVI, XVII 
e XIX do artigo 2º, dispõe sobre matéria que, 
indubitavelmente, se insere dentre aquelas privativas 
do Chefe do Poder Executivo, a quem compete, com 
exclusividade, exercer a direção superior da 
Administração e iniciar o processo legislativo de leis 
que prescrevem obrigações a órgãos públicos, 
conforme determina o artigo 84, inciso II3 e o artigo 
61, §1º, inciso II, alínea e4, ambos da Constituição 
Federal. 
___________________________________________ 
3Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
[...] 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 
direção superior da administração federal; 
[...] 
4 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias 
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 
[...] 
II – disponham sobre: 
[...] 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública,observando no disposto no art. 84, 
VI 

 
No caso, não resta dúvida de que os artigos 

ora analisados interferem diretamente na direção 
superior da Administração estadual, já que impõem 
obrigações e atribuições a órgãos do Poder Executivo 
prestadores de serviços de saúde (especialmente, a 
Secretaria de Saúde). 
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O inciso XVI e XVII asseguram aos 
usuários, respectivamente, o direito à privacidade e 
individualidade durante as consultas, internações, 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos e o direito 
de ser acompanhado nas consultas e internações por 
pessoa por eles indicada. Em contrapartida, esses 
direitos impõem ao Poder Executivo o dever de criar 
novos leitos de atendimentos médicos em seus 
hospitais e postos de saúde. 

 
Ou seja, o Poder Executivo, através de sua 

Secretaria de Saúde, teria que disponibilizar espaço 
suficiente para que fossem asseguradas a privacidade 
e a individualidade a todos os doentes do Estado do 
Espírito Santo e ao seu acompanhante. A imposição 
dessa obrigação à Secretaria de Saúde não só é 
inconstitucional como também é completamente 
inviável em termos práticos, motivo que, por si só, 
poderia ensejar veto político (com fundamento da 
ausência de conveniência e oportunidade). 

 
O mesmo pode ser dito em relação ao inciso 

XIX, também do artigo 2º, que assegura aos usuários 
o direito de exigir a presença de um neonatologista 
por ocasião do parto. Ao assegurar esse direito, o 
Autógrafo de Lei n.º 26/2008 impõe ao Estado o 
dever de disponibilizar esses especialistas em todo e 
qualquer parto, o que implica na necessidade de 
efetivação de novos servidores médicos e, 
conseqüentemente, de realização de concurso 
público. 

 
Destarte, por instituírem deveres e 

obrigações ao Poder Executivo, os incisos XVI, XVII 
e XIX do artigo 2º do Autógrafo em questão 
desrespeitam não apenas o artigo 84, inciso II da 
Constituição Federal, mas também o artigo 61, §1º, 
inciso II, alínea “e” e o artigo 84, inciso VI, alínea 
“a”5, do mesmo diploma constitucional 6. 

 
A Corte Suprema já sedimentou o 

entendimento segundo o qual a usurpação de 
competência do Governador do Estado para iniciar 
projeto de lei que vise a regulamentar a composição, 
as atribuições7 e as prerrogativas de órgãos do Poder 
Executivo, acarreta, invariavelmente, a 
inconstitucionalidade formal do ato normativo 
editado. É o que se infere das ementas abaixo 
transcritas: 
___________________________________________ 
5Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
[...] 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  
a) organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; 
[...] 
6 Sobre ser plenamente aplicável aos Estados-membros as 
normas atinentes ao processo legislativo, esclarece 
ALEXANDRE DE MORAES: “As matérias enumeradas 
no art. 61, §1º da Constituição Federal, cuja discussão 

legislativa dependem da iniciativa privativa do Presidente 
da República, são de observância obrigatória pelos 
Estados-membros que, ao disciplinar o processo 
legislativo no âmbito das respectivas Constituições 
estaduais, não poderão afastar-se da disciplina 
constitucional federal.” (in Constituição do Brasil 
Interpretada e legislação constitucional. 5 ed. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 1.142-1.143). Atendendo ao 
princípio da simetria, a Constituição capixaba prescreve: 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos 
cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição. Parágrafo único – são de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as leis que disponham 
sobre: [...] III – organização administrativa e pessoal da 
administração; [...] VI – criação, estruturação e atribuições 
das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.” 
7 Embora a Emenda Constitucional n.º 32/02001 tenha 
retirado a expressão “estruturação e atribuições” do artigo 
61, §1º, inciso II, alínea e, da Constituição Federal, essa 
mudança de redação não retirou do Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa de projetos de leis com este teor. 
Assim se posicionou o Procurador-Geral da República na 
ADI 3751/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
“Ainda que se entenda que no conceito de órgãos da 
Administração Pública, para os fins do art. 61, § 1º, inciso 
II, alínea e, da Constituição Nacional, não deva ser 
abrangido o Consip, de que trata a Lei paulista 9.162/95, 
é de se inferir, por meio de interpretação sistemática da 
Lei Maior, que, ainda assim, a lei verberada deveria ter 
sido de iniciativa do Governador do Estado de São Paulo. 
É que a lei paulista impõe a Secretarias de Estado 
determinadas atribuições, tanto ao vincular o Consip a 
uma delas – art. 1º da lei – e impor que o titular desta o 
presida – art. 3º, § 1º, inciso I, da lei –, quanto ao 
determinar que titulares de outras Pastas deverão 
designar alguns dos membros do Conselho – art. 3º, § 3º, 
da lei. As atribuições dos órgãos da Administração 
Pública, embora não mais constem da redação do art. 61, 
§ 1º, inciso II, alínea e, da Lei Maior, em virtude da 
alteração promovida pela EC 32/2001, devem ser tratadas 
em lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder 
Executivo. Com efeito, a Emenda Constitucional 32/2001 
apenas modificou a redação do dispositivo constitucional 
referido para conciliá-lo com a regra do art. 84, inciso VI, 
da Lei Maior – também alterado pela mesma emenda –, 
segundo o qual: ‘Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: (...) VI - dispor, mediante 
decreto, sobre: a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) 
extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos’.” 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
LEGISLATIVO - PROJETO DE LEI 
VETADO - VETO 
GOVERNAMENTAL REJEITADO 
- CRIAÇÃO DO CONSELHO DE 
TRANSPORTE DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO 
PAULO - CLÁUSULA DE 
RESERVA - USURPAÇÃO DE 
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INICIATIVA DO GOVERNADOR 
DO ESTADO - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA E 
REFERENDADA PELO 
PLENÁRIO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. - A 
disciplina normativa pertinente ao 
processo de criação, estruturação e 
definição das atribuições dos 
órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública estadual 
traduz matéria que se insere, por 
efeito de sua natureza mesma, na 
esfera de exclusiva iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo local, em 
face da cláusula de reserva inscrita 
no art. 61, § 1º, II, e, da 
Constituição da República, que 
consagra princípio fundamental 
inteiramente aplicável aos Estados-
membros em tema de processo 
legislativo. Precedentes do STF. - O 
desrespeito à prerrogativa de 
iniciar o processo de positivação do 
Direito, gerado pela usurpação do 
poder sujeito à cláusula de reserva, 
traduz vício jurídico de gravidade 
inquestionável, cuja ocorrência 
reflete típica hipótese de 
inconstitucionalidade formal, apta 
a infirmar, de modo irremissível, a 
própria integridade do ato 
legislativo eventualmente editado. 
Precedentes do STF. 
(ADI-MC 1391/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Celso de Mello. 
Julgado em 01/02/1996. Publicado 
em 28/11/1997) 
 
 CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. LEI QUE 
ATRIBUI TAREFAS AO 
DETRAN/ES, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR: 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
COMPETÊNCIA DI CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, 
§1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, 
de 2002, do Espírito Santo. 
I – É de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo a proposta de lei 
que vise a criação, estruturação e 
atribuição de órgãos da 
administração pública: C.F., art. 
61, §1º, II, e, art. 84, II e VI. 
II – As regras do processo 
legislativo federal, especialmente as 
que dizem respeito à iniciativa 
reservada, são normas de 

observância obrigatória pelos 
Estados-membros. 
III – Precedentes do STF. 
IV – Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada 
procedente. 
(ADI 2719/ES. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Carlos Velloso. 
Julgado em 20/03/2003. Publicado 
em 25/04/2003) 
 
Processo legislativo: reserva de 
iniciativa ao Poder Executivo (CF, 
art. 61, §1º, e): regra de absorção 
compulsória pelos Estados-
Membros, violada por lei local de 
iniciativa parlamentar que criou 
órgão da administração pública 
(Conselho de Transporte da Região 
Metropolitana de São Paulo – CTM): 
inconstitucionalidade. 
(ADI 2072/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. 
Julgado em 09/05/2002. Publicado 
em 07/06/2002) 

 
Por estas razões, os incisos XVI, XVI e XIX 

ora analisados são formalmente inconstitucionais. 
 

E como conseqüência do vício acima 
denunciado, há que se reconhecer que os referidos 
dispositivos também padecem de 
inconstitucionalidade material, por ofensa ao 
postulado da reserva de Administração, corolário do 
princípio da harmonia e independência entre os 
Poderes (artigo 2º da Carta Magna). 

Esse é o entendimento já sedimentado na 
Suprema Corte: 

 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
LEI ESTADUAL, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR, QUE 
INTERVÉM NO REGIME 
JURÍDICO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS VINCULADOS AO 
PODER EXECUTIVO - 
USURPAÇÃO DO PODER DE 
INICIATIVA RESERVADO AO 
GOVERNADOR DO ESTADO - 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
CONTEÚDO MATERIAL DO 
DIPLOMA LEGISLATIVO 
IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, 
ART. 70) QUE TORNA SEM 
EFEITO ATOS 
ADMINISTRATIVOS EDITADOS 
PELO GOVERNADOR DO 
ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - 
OFENSA AO PRINCÍPIO 
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CONSTITUCIONAL DA 
RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA, COM 
EFICÁCIA EX TUNC. PROCESSO 
LEGISLATIVO E INICIATIVA 
RESERVADA DAS LEIS. - O 
desrespeito à cláusula de iniciativa 
reservada das leis, em qualquer 
das hipóteses taxativamente 
previstas no texto da Carta 
Política, traduz situação 
configuradora de 
inconstitucionalidade formal, 
insuscetível de produzir qualquer 
conseqüência válida de ordem 
jurídica. A usurpação da 
prerrogativa de iniciar o processo 
legislativo qualifica-se como ato 
destituído de qualquer eficácia 
jurídica, contaminando, por efeito 
de repercussão causal prospectiva, 
a própria validade constitucional 
da lei que dele resulte. Precedentes. 
Doutrina. [...] RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva 
de administração impede a 
ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder Executivo. 
É que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do 
Poder Executivo. Precedentes. Não 
cabe, desse modo, ao Poder 
Legislativo, sob pena de grave 
desrespeito ao postulado da 
separação de poderes, desconstituir, 
por lei, atos de caráter administrativo 
que tenham sido editados pelo Poder 
Executivo, no estrito desempenho de 
suas privativas atribuições 
institucionais. Essa prática 
legislativa, quando efetivada, 
subverte a função primária da lei, 
transgride o princípio da divisão 
funcional do poder, representa 
comportamento heterodoxo da 
instituição parlamentar e importa em 
atuação ultra vires do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua 
atuação político-jurídica, exorbitar 
dos limites que definem o exercício 
de suas prerrogativas institucionais. 
(ADI-MC 2364/AL. Tribunal 
Pleno. Relator Ministro Celso de 

Mello. Julgado em 01/08/2001. 
Publicado em 14/12/2001) 

 
No caso em comento, há clara interferência 

do Poder Legislativo em matéria de competência do 
Poder Executivo, o que caracteriza ofensa ao 
postulado da reserva de Administração e ao princípio 
da harmonia e independência entre os Poderes. 

 
Por essas razões, também denuncia-se a 

inconstitucionalidade material dos incisos XVI, XVII 
e XIX do artigo 2º do Autógrafo em testilha. 
 
Da inconstitucionalidade do artigo 9º: 
 

O artigo 9º do Autógrafo de Lei n.º 26/2008 
impõe a suspensão imediata da transferência de 
recursos do SUS à entidade que descumprir as 
normas previstas no Projeto de Lei em análise. 

 
Esse dispositivo também é inconstitucional 

por interferir diretamente nas atribuições da 
Secretaria de Saúde, a quem compete a direção do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito estadual, a 
teor do artigo 9º da Lei 8.080/1990 8. 

 
É a Secretaria de Estado da Saúde que 

controla, fiscaliza e realiza o repasse de recursos às 
entidades públicas e às privadas contratadas ou 
conveniadas prestadoras de serviços de saúde. 

 
Assim, qualquer interferência do Poder 

Legislativo no exercício dessas funções é 
inconstitucional, seja por usurpação de competência 
do Poder Executivo (a quem compete, 
privativamente, a direção superior da Administração 
– artigo 84, II, da Constituição Federal), seja por 
ofensa ao postulado da reserva de Administração, 
como já explicado no tópico antecedente (artigo 2º). 

 
Além disso, ao pretender interferir e alterar 

as condições dos convênios e contratos celebrados 
pelo Poder Público com entidades privadas de saúde, 
a norma em comento afronta ao disposto no artigo 
199, §1º, da Carta Federal. 

 
Pelo exposto, conclui-se que o artigo 9º 

também está eivado de inconstitucionalidade formal e 
material. 
___________________________________________ 
8 Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição 
Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos 
seguintes órgãos: 
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e 
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de Saúde ou órgão equivalente. 
 
Da constitucionalidade dos demais artigos do 
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Autógrafo n.º 26/2008: 
 

Os demais artigos do Autógrafo em questão 
não padecem de nenhum vício de 
inconstitucionalidade. 

 
Como visto, a competência dos Estados para 

legislar sobre a proteção à saúde é do tipo 
concorrente suplementar e se restringe, no caso em 
comento, à edição de normas específicas, uma vez 
que já existem normas nacionais de caráter geral 
editadas pela União. 

 
Como também já adiantado, as normas 

analisadas nesse tópico do parecer são formalmente 
constitucionais, eis que, além de se harmonizarem 
com a legislação nacional existente, dispõem, tão 
somente, sobre normas complementares, que visam a 
atender às peculiaridades do Estado do Espírito 
Santo. 

 
E não há como questionar que a finalidade da 

lei em nascedouro é, exatamente, suplementar as 
normas gerais existentes, especialmente o artigo 7º da 
Lei 8.080/1990, que dispõe sobre os princípios que 
devem reger as ações e serviços de saúde, in verbis: 

 
Art. 7º As ações e serviços públicos 
de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 
da Constituição Federal, obedecendo 
ainda aos seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis 
de assistência; 
II - integralidade de assistência, 
entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do 
sistema; 
III - preservação da autonomia das 
pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, 
sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas 
assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações 
quanto ao potencial dos serviços de 
saúde e a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia 
para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática; 

VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-
administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos 
serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da 
rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo 
das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos 
financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na 
prestação de serviços de assistência à 
saúde da população; 
XII - capacidade de resolução dos 
serviços em todos os níveis de 
assistência; e 
XIII - organização dos serviços 
públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins 
idênticos. 

 
Por esta razão, conclui-se que a competência 

concorrente foi exercida pelo Estado dentro dos 
limites impostos pela Carta Federal. 

 
Além disso, importante frisar que as normas 

analisadas nesse tópico não se confundem com as 
insertas nos incisos XII, XVI, XVII e XIX do artigo 
2º e com as prescritas nos diversos Autógrafos que 
instituem programas, políticas e campanhas públicas 
e que, corriqueiramente, são submetidos à análise 
deste Centro de Estudos e Informações Jurídicas. 
Explica-se. 

 
É que os artigos constitucionais do Autógrafo 

de Lei em exame não constituem interferência 
ilegítima do Poder Legislativo na direção superior da 
Administração, já que não instituem metas a serem 
cumpridas pelo Poder Executivo e nem conferem 
novas atribuições aos órgãos públicos responsáveis 
pela saúde (Secretaria de Estado da Saúde).  

 
Como é possível constatar pela comparação 

dos artigos ora analisados com os artigos da Lei 
8.080/1990, especialmente o artigo 7º, pode-se dizer 
que as normas em comento sequer dispõem sobre 
novos direitos dos usuários dos serviços de saúde, já 
que as ações descritas poderiam ser extraídas de 
simples interpretação dos princípios regedores das 
ações e serviços de saúde que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

 
Logo, também sob esse prisma, não há 

qualquer vício de inconstitucionalidade formal no 
Autógrafo em estudo. 
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Por derradeiro, resta apenas frisar que não há 
nenhuma inconstitucionalidade material porque as 
normas ora analisadas vão ao encontro dos princípios 
e regras constitucionais regedores da saúde (artigos 
196 e seguintes da Constituição Federal)” 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
MENSAGEM N º 90 /2008. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 24 de abril de 2008.  
 
Senhor Presidente: 
 

Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa 
Assembléia Legislativa que, com base nos Artigos 66 
§ 2° e 91, IV, da Constituição Estadual, vetei 
totalmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de 
Lei n° 09/2008, de autoria do Deputado Marcelo 
Santos, aprovado nessa Casa e transformado no 
Autógrafo de Lei n° 36/2008, cujo teor é o seguinte: 
“Concede descontos gradativos no Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA aos 
proprietários de veículos sobre os quais não 
constarem registros de infração de trânsito, na forma 
que especifica”. 

Solicitada a manifestação da Secretaria de 
Estado da Fazenda, assim se manifestou aquele órgão 
do Governo, cujo parecer aprovo e transcrevo: 

 
“Sugere-se o veto total ao projeto de Lei n° 

09/2008, tendo em vista que a lei de regência do 
IPVA, de n° 6.999, de 27/12/2001, já define a 
hipótese de incidência , o sujeito passivo, alíquotas, 
base de cálculo, o momento de sua ocorrência, prazo 
e forma de recolhimento, desconto, benefícios e 
parcelamento de débitos relativos ao imposto. 

Assim, o IPVA – Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores, na forma 
definida na Lei, tem como hipótese de incidência 
tributária a propriedade de veículo automotor; a sua 
base de cálculo, excetuadas as operações de 
importação e de integração ao ativo permanente do 
fabricante, é o valor constante do documento fiscal, 
relativo à operação de aquisição, e demais acréscimos 
quanto aos opcionais, acessórios, etc, tratando-se de 
veículos novo e, em relação a veículos usados, o 

valor médio do mercado divulgado em tabelas 
elaboradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, 
observando-se a marca, o modelo, a espécie e o ano 
de fabricação. 

O sujeito passivo do imposto é o proprietário 
do veículo automotor, e o momento de sua 
ocorrência, para os veículos adquiridos em exercícios 
anteriores, se dá em 01 de janeiro de cada exercício, 
quando então, o imposto se torna devido. Tratando-se 
de veículos novos, o momento desta ocorrência é a 
data de sua primeira aquisição, conforme disposto no 
art. 3° da Lei citada. 

O imposto é pago anualmente em cota única 
com desconto ou em duas parcelas, nos prazos 
estabelecidos em regulamento. 

A infração de trânsito é penalidade, cujo 
núcleo de incidência não pode ser confundido com a 
hipótese de incidência de tributo e muito menos, a 
sua inocorrência poderá ser utilizada como fator de 
dedução de tributo, alteração da base de cálculo do 
imposto ou da alíquota aplicável, haja vista que o 
valor do imposto devido é apurado mediante a 
aplicação da alíquota x base de cálculo. 

O Autógrafo de Lei em apreço enseja 
renúncia de receita, conforme preceituado no Art. 14 
da Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000 e não se 
fez acompanhar das medidas de compensação 
previstas no inciso II do artigo citado, bem como, da 
demonstração prevista no seu inciso I, ou seja, como 
renúncia de receita, não foi considerada na estimativa 
de receita da Lei Orçamentária, comando expresso do 
Art. 12 da referida Lei. 

Neste sentido, não há dúvida que o 
Autógrafo de Lei em apreciação, dispõe sobre 
alteração na legislação tributária, cuja previsão não se 
fez presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
contrariando o disposto no § 2°, do Art. 165 da 
Constituição Federal, contribuindo ainda para o não 
cumprimento das metas de resultados de receita, 
previstas para o exercício de 2008 e seguintes, e neste 
contexto, agrega-se também os Municípios, cuja 
participação é de 50% no resultado da arrecadação do 
IPVA, norma constitucional inserta no Art. 158, 
inciso III da Constituição Federal, justificando assim, 
a proposição de Veto Total, por vício de 
inconstitucionalidade”. 

 
Eis, assim, os fundamentos para a aposição 

do veto total ao Projeto de Lei n° 09/2008.  
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.º 91/2008. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 24 de abril de 2008 
 

Sr. Presidente, 
 
 Comunico a essa Casa de Leis, que amparado 
nos Artigos 66 § 2° e 91, IV, da Constituição 
Estadual, vetei parcialmente o Projeto de Lei n° 
611/2007, de autoria do Deputado Marcelo Santos, 
transformado no Autógrafo de Lei n° 32/2008, cujo o 
objetivo é “Instituir a Política Estadual de Controle 
do Câncer de Próstata no Estado do Espírito Santo”. 
 O veto que ora aponho ao projeto em exame 
se refere ao seu artigo 3°, que incumbe ao 
 Poder Executivo regulamentar a Lei através 
de atos próprios. Isto, acaba por criar obrigações 
inerentes à função típica da Administração Pública, 
pois a necessidade de uma posterior regulamentação 
da Lei pelo Poder Executivo, afeta a independência 
dos Poderes do Estado, isto porque a matéria se 
insere dentre aquelas privativas do Chefe do Poder 
Executivo, a quem compete, com exclusividade, 
exercer a direção superior da Administração e iniciar 
o processo legislativo de lei que prescrevem 
obrigações a órgãos públicos, conforme preceituam 
os artigos 84, II e 61, § 1°, II, “e” da Constituição 
Federal de 1988. 
 Dessa forma, veto o Artigo 3° do Projeto de 
Lei n° 611/2007, por considerá-lo inconstitucional.  
 
 Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
   

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N º 92 / 2008 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 24 de abril de 2008. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com o OF. N° 141/SGP/ALES, essa 
Presidência encaminhou-me o Autógrafo de Lei n° 
34/2008, objeto de transformação do Projeto de Lei 
n° 338/2007, de autoria do Deputado Da Vitória, 
depois de sua aprovação nessa Casa de Leis. 

Objetiva o PL “Dispor sobre a 
obrigatoriedade de estabelecimento comercial manter 

exemplar do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor para consulta”. 

À vista do teor do projeto decidi vetá-lo 
totalmente por constatar que ele padece de vícios 
formal e material. 

Solicitei a audiência da Procuradoria Geral 
do Estado, que se manifestou com o parecer infra-
transcrito, que aprovo: 

 
“Da inconstitucionalidade formal. Norma 

de interesse local. Violação da competência 
legislativa dos municípios. Artigo 30, inciso I, da 
Constituição Federal. 

 
O Autógrafo de Lei nº 34/2008 padece de 

vício de inconstitucionalidade formal por adentrar em 
matéria eminentemente de competência da 
municipalidade, dado o seu relevante caráter de 
interesse local. 

 
Diante disso, primeiramente cabe-nos a árdua 

delineação do que vem a ser ‘interesse local’, uma 
expressão aparentemente vaga e imprecisa. 

 
Tem-se afirmado na doutrina que “por 

interesse local deve-se entender aquele ligado de 
forma direta e imediata à sociedade municipal e cujo 
atendimento não pode ficar na dependência de 
autoridades distantes do grupo, que não vivem os 
problemas locais”1. 
___________________________________________ 
1MACEDO, Regina Maria e FERRARI, Nery. Controle de 
Constitucionalidade das Leis Municipais. 3ª Ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 59. 

 
Tratando-se, contudo, de tarefa espinhosa 

prever todas as funções possíveis de serem 
desempenhadas por um grupo comunitário, “não se 
podendo, portanto enumerar de forma exaustiva a 
competência municipal”2 disciplinada pelo artigo 30, 
inciso I, da CF3, o ‘interesse local’ acaba por ser 
averiguado no caso concreto.  

Nesse sentido, o ‘interesse local’ se faz 
representar pelas leis locais que se entende ser a 
normatização no âmbito dos municípios, assim como 
o interesse regional está para os Estados, segundo se 
extrai de decisão do Ministro Eros Grau 4.  

 
“[...] Nesse passo, questões de 
interesse local e regional são 
pertinentes respectivamente, aos 
Municípios e aos Estados" (fls. 
347). Nesse sentido, a jurisprudência 
firmada por esta Corte ao julgar os 
Embargos de Divergência no 
Recurso Extraordinário n. 107.337, 
Relator o Ministro Francisco Rezek, 
Pleno, DJ de 8.6.2001. [...]”  

 
Afirmar que tudo aquilo que trata de 

interesse local não significa dizer, pari passu, que há 
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uma exclusividade de interesse do Municípios de 
forma que não possa repercutir nos interesse 
nacionais ou regionais. 

 
Nas palavras de Hely Lopes Meirelles In 

Direito Municipal Brasileiro, “não há assunto 
municipal que não seja reflexamente de interesse 
estadual e nacional. A diferença é de grau e não de 
substância”. Por isso entende-se que o interesse local 
não corresponde à descaracterização do interesse da 
União ou dos Estados, mas se configura pela 
predominância (e não exclusividade) do interesse do 
Município. 
___________________________________________ 
2 SOARES, Antonio Carlos Otoni. A instituição municipal 
no Brasil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1986, 
p. 36. 
3 Art. 30. Compete aos Municípios: I – legislar sobre 
assuntos de interesse local; (grifo nosso) 
4 RE 367.725-0/RO. 
5 Ou seja, o Município pode editar legislação própria, com 
fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente 
(CF, art. 30, I). 

 
Diante disso, evidencia-se que não há 

obstáculo constitucional que possa inibir o exercício, 
pelo Município, da típica atribuição institucional que 
lhe pertence, fundada em título jurídico específico 
para legislar, por autoridade própria (CF, art. 30, I)5  

 
Daí a exigência, no que toca à repartição de 

competência entre os entes federados, de respeito à 
autonomia municipal, adiante tratada. 

 
Fixadas essas premissas, resta-nos esclarecer 

a competência dos Municípios para legislar a respeito 
da obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais 
manterem exemplares do Código de Defesa do 
Consumidor – CDC disponível para consulta. 

Pois bem. A despeito de os direitos do 
consumidor fundarem-se em norma constitucional 
(art. 5º, XXXII, CF), portanto, de observância 
nacional, os meios práticos de exercer a sua proteção 
(i) dependem da fiscalização direta aos 
estabelecimentos comerciais, o que se efetiva pela 
municipalidade, (ii) podem variar de um local para o 
outro, de acordo com as suas necessidades e suas 
disponibilidades administrativas, não cabendo ao 
Estado interferir nesta organização. 

Afinal, cada local tem um tipo de disposição 
dos estabelecimentos comerciais, bem como 
regulamentação, e observa sua necessidade específica 
de acordo com vários índices: população local; 
número de lojas. 

 
Tanto é que a própria Capital do Estado do 

Espírito Santo já legislou sobre a matéria nos exatos 
termos da pretensão parlamentar ora em análise, 
exercendo, inclusive, a fiscalização ao cumprimento 
da norma. Senão vejamos o teor da Lei Municipal nº 
6.349/2005, in verbis: 

Lei nº 6.349 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais 
possuírem o Código de Defesa do 
Consumidor para análise de seus 
consumidores. 
 
Art. 1º. Ficam obrigados todos os 
estabelecimentos comerciais, 
incluindo os prestadores de serviços 
públicos ou privados, a 
disponibilizarem manuais do Código 
de Defesa do Consumidor para 
análise e consulta dos consumidores 
em geral. 
 
Art. 2º. Cada estabelecimento deverá 
possuir no mínimo três exemplares 
atualizados do Código de Defesa do 
Consumidor. 
 
Art. 3º. A inobservância do disposto 
no artigo anterior acarretará multa de 
R$ 500,00 (quinhentos reais) ao 
estabelecimento infrator, 
respondendo solidariamente junto a 
este os sócios diretores da empresa. 
 
Art. 4º. Ainda ficam obrigados os 
estabelecimentos previstos no artigo 
1º desta Lei a fixarem em local 
visível, a informação de que o 
estabelecimento possui para consulta 
o Código de Defesa do Consumidor, 
conforme anexo I desta Lei. 
 
Art. 5º. Os estabelecimentos 
comerciais referidos neste Lei ficam 
obrigados a se adequarem a mesma 
em um prazo de 90 (noventa) dias 
após a publicação desta Lei. 
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

 
Isso já é o bastante para afirmarmos que a 

pretensão legislativa do projeto de lei em comento é 
de competência dos municípios e não do Estado.  

 
Da inconstitucionalidade material. Violação aos 
princípios da autonomia dos entes federados e da 
separação dos poderes. 
 

Em razão dos fundamentos de vício formal 
apontados no tópico anterior, há que se reconhecer 
também, no âmbito da análise material, a violação ao 
mencionado princípio da autonomia que acoberta os 
entes da Federação: Estados, Municípios e União 
(além do Distrito Federal, é claro). 



7635 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 06 de maio de 2008 

O Estado, por meio de sua Casa Legislativa, 
internou-se no âmbito de produção legislativa do(s) 
município(s) ao tratar de regulamentar matéria de 
interesse local, pelos motivos já deduzidos. 

 
Nesse sentido, não é possível se extrair das 

publicações do Supremo Tribunal Federal matéria 
exatamente como a ora tratada. Mas, pode-se 
verificar que aquela Corte tem como intocável a 
autonomia dos municípios, devendo ser 
absolutamente respeitada. 

 
[...] o art. 30, inciso I, da Carta 
Política não autoriza a utilização 
de recursos hermenêuticos cujo 
emprego [...] possa importar em 
grave vulneração à autonomia 
constitucional dos Municípios, 
especialmente se se considerar que a 
Constituição da República criou, em 
benefício das pessoas municipais, um 
espaço mínimo de liberdade decisória 
que não pode ser afetado, nem 
comprometido, em seu concreto 
exercício, por interpretações que 
culminem por lesar o mínimo 
essencial inerente ao conjunto 
(irredutível) das atribuições 
constitucionalmente deferidas aos 
Municípios.6  

___________________________________________ 
6 RE 251.542/SP. 
7 Interesse local, para fins de demarcação da competência 
legislativa e material do Município, conforme já dito, não 
constitui interesse peculiar ou exclusivo, mas sim interesse 
predominante da municipalidade.  
 

Diante desse quadro, cabe, por hora, salientar 
que o Projeto de Lei em exame adentrou à 
autonomia que detêm os entes federados, 
acarretando amputação da competência legislativa 
conferida pela Constituição Federal aos municípios, 
por força do supracitado artigo 30, inciso I. 

 
Ora, é tese prevalente na doutrina e na 

jurisprudência que as matérias de predominante 
interesse local 7 constituem objeto de competência 
legislativa exclusiva da municipalidade, sendo que lei 
editada por qualquer outro ente da federação que 
venha a invadir esse campo será inconstitucional sob 
o ponto de vista formal. Senão vejamos: 

 
Cumpre reiterar, por fim, que no 
âmbito da sua competência 
constitucional o Município exerce a 
função de legislar sem submissão 
hierárquica, sendo inconstitucionais a 
lei estadual e a lei federal que, 
desbordando dos limites das 
respectivas competências, invadirem 
o campo da competência municipal. 

(ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes 
de. Competências na constituição de 
1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 119) 
 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º 
DO ARTIGO 229 DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. TRANSPORTE 
COLETIVO INTERMUNICIPAL. 
TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO. ARTIGO 30, V DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
TRANSPORTE GRATUITO. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 
POLICIAIS CIVIS. DIREITO 
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.  
1. Os Estados-membros são 
competentes para explorar e 
regulamentar a prestação de serviços 
de transporte intermunicipal.  
2. Servidores públicos não têm 
direito adquirido a regime jurídico. 
Precedentes.  
3. A prestação de transporte urbano, 
consubstanciando serviço público de 
interesse local, é matéria albergada 
pela competência legislativa dos 
Municípios, não cabendo aos 
Estados-membros dispor a seu 
respeito.  
4. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado 
parcialmente procedente. 
(ADI 2349/ES, Relator(a): Min. 
EROS GRAU, Julgamento: 
31/08/2005, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno)  

 

Sob um outro ponto de vista, mas ainda 
dentro da análise de vício material de 
constitucionalidade, é válido ressaltar que a 
disposição do art. 4º do Projeto de Lei nº 338/2007, 
se examinada isoladamente, também transgride os 
preceitos constitucionais. 

 
Conforme se infere do dispositivo em 

comento, há nítida criação de uma determinação da 
Assembléia Legislativa ao Poder Executivo, qual 
seja, a regulamentação da pretensa lei no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 

Dessa forma, ao estipular a obrigação de 
regulamentar a norma, bem como o prazo de 90 dias 
para fazê-lo, o parlamento interfere diretamente nas 
tarefas do Poder Executivo, ferindo frontalmente a 
separação dos poderes. Nítida, portanto, a sua 
inconstitucionalidade. 

Aliás, é justamente esse o entendimento da 
Suprema Corte, aqui representado por parte do voto 
do Ministro Eros Grau. Senão vejamos: 
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“(...) Também diverge da 
Constituição do Brasil o artigo 6º, 
que estabelece prazo de 90 (noventa) 
dias para que o Poder Executivo 
regulamente a lei. Assim decidiu esta 
Corte no julgamento das ações 
diretas de inconstitucionalidade ns. 
2.393, Relator o Ministro SYDNEY 
SANCHES, DJ de 28/03/2003, e 546, 
Relator o Ministro MOREIRA 
ALVES, DJ de 14/04/2000.”8 

 
Ressalte-se que o princípio da separação de 

poderes (CF, art. 2°9), cláusula pétrea no sistema da 
Constituição de 1988 (CF, art. 60, § 4°, III10), 
assenta-se em algumas idéias fundamentais. A 
principal delas é a que estabelece competências 
privativas a cada um dos poderes estatais e a 
impossibilidade de os demais nelas interferir (salvo 
expressa autorização constitucional, que não é o 
caso).  

 
Nessa linha de pensamento, destaca-se a 

seguinte definição conferida por Alexandre de 
Moraes: 

 
A moderna Separação dos Poderes 
mantém a centralização 
governamental nos Poderes Políticos 
- Executivo e Legislativo - que 
deverão fixar os preceitos básicos, as 
metas e finalidades da Administração 
Pública, porém exige maior 
descentralização administrativa, para 
a consecução desses objetivos.11 

___________________________________________ 
8Voto do Ministro Eros Grau, relator na ADI nº 3.512-
6/ES. 
9 Art. 2°: “São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
10 “Art. 60, § 4°: ‘Não será objeto de deliberações a 
proposta de emenda tendente a abolir: (...) III — a 
separação dos Poderes; 
11 MORAES, Alexandre de. Agências reguladoras. Revista 
da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. São 
Paulo, v. 55/56, p. 169-197, jan. / dez., 2001. 
 

Por essas razões, imperioso se faz 
reconhecer, também, a inconstitucionalidade material 
do Autógrafo de Lei nº 34/2008”  

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROPOSTA 
DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 02/2008. 
 

Transforma o parágrafo único em 
§ 1º e cria o § 2º no artigo 44 da 
Constituição Estadual. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º O artigo 44, da Constituição Estadual 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

  
“Art. 44. (...) 

 § 1º O ingresso no Quadro de 
Oficiais, para provimento de posto 
para o qual se exija graduação 
universitária específica, dar-se-á, na 
forma da lei, através de concurso 
público de provas e títulos. 
 § 2º O militar será transferido 
para a reserva remunerada: 
 I - voluntariamente, com 
proveitos integrais, após 30 (trinta) 
anos de serviço, se homem, desde 
que conte, pelo menos 25 (vinte e 
cinco) anos de efetivo serviço na 
Corporação; 
II - voluntariamente, com proventos 
integrais, após 25 (vinte e cinco) anos 
de serviço, se mulher, desde que 
conte, pelo menos 20 (vinte) anos de 
efetivo serviço na Corporação. (NR) 

 
 Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 23 de abril de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
ATAYDE ARMANI 
CLAUDIO VEREZA 

FREITAS 
ROBSON VAILLANT 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
JARDEL DOS IDOSOS, 

ELION VARGAS 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
LUCIANO PEREIRA 

THEODORICO FERRAÇO 
REGINALDO ALMEIDA 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 A presente propositura visa consubstanciar o 
princípio da isonomia, especialmente quando 
observado pelo viés de conferir tratamento desigual 
aos desiguais na medida das suas desigualdades. 
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 Mulheres e homens são iguais, na forma do 
art. 5º, inciso I da Constituição da República 
Federativa do Brasil, mas é a mesma Carta Política 
que, reconhecendo a dupla jornada feminina no 
trabalho e na organização da família (mormente na 
criação dos filhos), confere tratamento diferenciado à 
aposentadoria das mulheres (art. 40, III e 201, §7º) ao 
minorar em cinco anos o tempo necessário para sua 
transferência para a inatividade. 
 Por essa razão é que se faz necessário corrigir 
a injusta omissão quanto ao regime de previdência 
dos militares estaduais, que não confere às policiais 
militares o mesmo direito de aposentadoria mais 
célere (quando comparado com o direito dos 
homens). 
 Há uma discriminação inconstitucional no 
fato de a policial militar e a bombeiro militar terem 
de trabalhar o mesmo tempo que o policial militar e o 
bombeiro militar, para se aposentarem, quando 
nenhuma outra servidora nem trabalhadora do regime 
geral de previdência são obrigadas a fazê-lo. 
 Estas são as razões que justificam a 
formulação desta propositura. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 256 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Segurança e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 112/2008. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. NELSON 
GARCIA. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. NELSON GARCIA.  
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 22 de abril de 2008. 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O Sr. NELSON GARCIA é natural da cidade 
de Rolândia- PR.Deputado Estadual pelo Paraná, está 
em seu quinto mandato legislativo. Atualmente, 
exerce o cargo de Secretário de Estado do Trabalho, 
Emprego e Promoção Social. 

 Como Secretário, dentre outros programas 
sociais, coordena, juntamente com outras Secretarias 
de Estado, o Programa “Leite das Crianças”, que 
beneficia milhares de crianças naquele Estado, 
combatendo a desnutrição e proporcionando 
qualidade de vida aos pequenos paranaenses. 
 Durante missão parlamentar realizada 
naquele Estado, movimentou todos os órgãos 
estaduais a fim de que fossem prestadas todas as 
informações e aplicado todo o suporte para que 
pudéssemos conhecer e entender o funcionamento do 
Programa acima mencionado, de forma a possibilitar 
a implantação de projeto similar no Espírito Santo, o 
que proporcionará a melhoria da saúde infantil em 
nosso Estado. 
 Pelos atos de colaboração e empenho em 
proporcionar crescimento para nosso Estado, é que 
conclamamos os nossos pares para a aprovação de 
presente propositura. 
 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º113/2008. 
 

Declara de Utilidade Pública a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Vila Valério/ES.  
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Vila Valério/ES. 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, 22 de abril de 2008. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

Vice-Líder D25 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Vila Valério/ES – APAE, sociedade 
civil, filantrópica, de caráter social, assistencial e 
educacional presta serviços à comunidade de Vila 
Valério. Tem como principal missão a defesa de 
direitos das pessoas com deficiência. Possui estatuto 
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devidamente registrado em cartório, apresentou 
balanço financeiro do último exercício e preenche as 
demais exigências para se tornar de utilidade pública 
estadual. 
 Diante das considerações acima, conto com o 
apoio de Vossas Excelências para aprovação do 
anexo projeto, na forma apresentada. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Assistência Social na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 114/2008. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Fernando 
César Ferreira Petrungaro. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Fernando César Ferreira 
Petrungaro. 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, 24 de abril de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual 

LIDER DO PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 O homenageado Sr. FERNANDO CÉSAR 
FERREIRA PETRUNGARO, é Promotor de Justiça 
atuando nas áreas Cível e da Infância e Juventude.  
 
 Filho de César Augusto Pentrugaro e Isa 
Maria Ferreira Pentrugaro nasceu na cidade do Rio 
de Janeiro e formou-se pela Universidade do Rio de 
Janeiro - UNI – RIO, no curso de Direito em 2003, 
especializou-se em Direito Penal pela CEPAD/RJ no 
período de fevereiro de 2004 a agosto de 2005. 
 Atua como Promotor de Justiça em nosso 
Estado desde outubro de 2006. 
 
 Portanto, agraciar o Sr. Fernando César 
Ferreira Pentrugaro com a concessão do honroso 
título é medida oportuna e merecida, e para que nossa 
proposição se concretize, esperamos apoio e 
aprovação dos Senhores Deputados. 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º115/2008. 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
abater do valor do IPVA a pagar 
valores pagos pelo contribuinte a 
pedágios. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Artigo 1º - Fica autorizado o Poder 
Executivo a conceder abatimento, no valor a pagar do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor 
(IPVA), até o montante dos valores pagos pelo 
contribuinte a pedágios administrados pelo Estado do 
Espírito Santo, diretamente ou por meio de 
concessão. 
 
 Artigo 2º - Servirá como documento 
comprobatório do valor pago o recibo expedido pelo 
órgão ou concessionária responsável pela 
administração de cada pedágio, ainda que dele não 
conste a identificação do veículo. 
 
 §1º O regulamento desta Lei definirá os 
procedimentos pelos quais o contribuinte exercitará 
seu direito ao abatimento, bem como os percentuais 
incidentes sobre os valores pagos a pedágios para o 
fim de apuração do crédito a ser abatido, observando-
se os seguintes limites mínimos: 
 
 I – 20% (vinte por cento), para o contribuinte 
pessoa física; 
 
 II – 10% (dez por cento), para o contribuinte 
pessoa jurídica. 
 
 §2º É direito do contribuinte que lhe seja 
entregue o recibo de que trata o “caput” deste artigo 
no ato do respectivo pagamento, cuja emissão é dever 
do órgão ou concessionária responsável pelo pedágio. 
 
 §3º A empresa concessionária que 
descumprir a obrigação de emitir o recibo incorrerá 
em multa de 50 (cinqüenta) VRTE’s, por ocorrência. 
 
 §4º Tratando-se de pedágio explorado 
diretamente pelo Estado, o descumprimento da 
obrigação de emitir o recibo configurará falta grave, 
ensejando apuração e responsabilização na forma 
prevista na legislação pertinente. 
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 Artigo 3º - O crédito a que se refere o 
parágrafo 1º do art. 2º desta Lei será totalizado em 31 
de dezembro de cada exercício e poderá ser utilizado 
exclusivamente para abatimento do valor do IPVA a 
pagar dos exercícios subseqüentes. 
 
 Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará 
esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
sua publicação. 
 
 Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 Palácio Domingos Martins, 24 de abril de 
2008. 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Este projeto tem como objetivo abater do 
valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículo 
Automotor (IPVA) devido pelos contribuintes, os 
valores pagos pelos mesmos a pedágios. 
 O pagamento do IPVA é uma obrigação e o 
cidadão ao honrar seu pagamento pode ser 
beneficiado com este desconto uma vez que paga 
pedágios. Seria uma forma de abater a duplicidade de 
pagamento de impostos uma vez que é obrigação do 
Estado oferecer aos cidadãos condições de 
transportes favoráveis. 
 Para o contribuinte crescem cada vez mais as 
despesas com o pagamento de pedágios, sejam em 
viagens comerciais ou de lazer, nada mais justo do 
que proporcionar o abatimento dos valores gastos na 
ação de pagamento de pedágios no momento do 
pagamento do IPVA. 
 Desta forma, submetemos a presente 
iniciativa parlamentar à dos nobres pares, objetivando 
consolidar o apoio institucional necessário à 
aprovação do presente projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Defesa do Consumidor e de 
Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO  DE INFORMAÇÃO N º 
95/2008. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado, abaixo-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª com base 

no artigo 57, § 2º da Constituição Estadual, e artigos 
154, II e 156 do Regimento Interno que seja 
encaminhado a Excelentíssima Secretária de Estado 
da Fazenda, Senhora Cristiane Mendonça, PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO, nos seguintes termos: 
 Relação de Prefeituras Municipais que 
mantém contas no BANESTES e respectiva 
qualificação quanto à modalidade dos depósitos (à 
vista, aplicações...) e quanto à natureza dos recursos 
(folha de pagamento, fundos da educação e da saúde, 
outras contas movimento). 
 
 Participação do BANESTES nas 
modalidades de crédito empresarial por segmento 
econômico e por município. 
 
 Participação do BANESTES nas 
modalidades de micro-crédito por categoria 
econômica e por município. 
 
 Sala das Sessões, 24 de abril de 2008. 
 

CLAUDIO VEREZA 
DEPUTADO ESTADUAL-PT 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 135/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

Projeto de Lei nº 07/2008 
Ementa: Denomina Juiz Alexandre Martins de Castro 
Filho o Terminal de Itaparica, localizado no 
Município de Vila Velha. 
Autor: Deputado Claudio Vereza 
 

O Projeto de Lei nº 07/2008, de autoria do 
Deputado Claudio Vereza, tem por objetivo 
denominar Juiz Alexandre Martins de Castro Filho o 
Terminal de Itaparica, localizado no Município de 
Vila Velha. 

 
A matéria foi protocolada no dia 15/01/2008, 

a seguir recebeu despacho da Mesa para Publicar e 
encaminhar à Comissão de Justiça, na forma do art. 
275-B, do Regimento Interno. 

 
Após tramitação regular, vieram os autos à 

Procuradoria desta Casa – DLP, sendo o projeto a 
mim distribuído pelo ilustre Diretor deste 
Departamento, para emissão de parecer da Comissão 
de Justiça, na forma do art. 275-B, do Regimento 
Interno Resolução 1.600/1991. 
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E o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Com a outorga em denominar Juiz Alexandre 
Martins de Castro Filho o Terminal de Itaparica, o 
autor do projeto intenciona prestar justa homenagem 
ao cidadão cuja idoneidade é ilibada e incontestável, 
e que ao longo de sua carreira jurídica vinha 
prestando relevantes serviços ao povo do Estado, 
Combatendo arduamente o crime organizado. 

 
O jovem juiz homenageado, na época atuava 

na 5ª Vara de Execuções Penais de Vitória, e 
integrava a missão especial de combate ao crime 
organizado. 

O homenageado foi executado barbaramente, 
na manhã do dia 24 de março de 2003, em Vila Velha 
– ES. 

O saudoso e inesquecível jurista Alexandre 
Martins de Castro Filho com sua conceituada e 
imbatível sabedoria nos deixou um grande legado, 
ficando conhecido com a sua presteza, atuando e 
combatendo veementemente, o crime organizado. 

A iniciativa do autor ao denominar Juiz 
Alexandre Martins de Castro Filho o Terminal de 
Itaparica é meritória, além de justa, e não divergi com 
nenhum dispositivos legal. 

Passando a análise da constitucionalidade da 
proposição em comento, a matéria não agride as 
limitações formais do parágrafo único, do art. 63, da 
Constituição Estadual. 

A única vedação aos projetos sobre 
denominação de bens públicos encontra-se no art. 1º 
da Lei Federal nº 6.454/77, e também no art. 1º da 
Lei Estadual nº 3.616/83, in verbis: 

 
LEI FEDERAL N.º 6.454/77 

 
“Art. 1º. É proibido, em todo o 
território o nacional, atribuir nome 
de pessoa viva a bem público, de 
qualquer natureza, pertencente à 
União ou as pessoas jurídicas da 
Administração Indireta.” 
 

LEI ESTADUAL Nº 3616/83. 
 
“Art. 1º Aos bens públicos de 
qualquer natureza, pertencentes ao 
Estado, só poderão ser atribuídos 
nomes de pessoas falecidas que, 
comprovadamente, hajam prestado 
relevantes serviços à comunidade ou 
se destacando no campo da ciência, 
das letras e das artes.” 
 

Por fim, conclui-se que a propositura atende 
os requisitos dispostos na Lei nº 6.454/77 e na Lei nº 
3.616/83. 

CONCLUSÃO 
 

Ex positis, por entendermos que o Projeto de 
Lei, encontra-se em conformidade com os ditames 
constitucionais e legais, não acarretando vício formal 
nem material, somos pela adoção do seguinte 
Parecer. 

 
PARECER Nº 135/2008. 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela Constitucionalidade, legalidade, juridicidade 
do Projeto de Lei nº 07/2008, de autoria do Deputado 
Claudio Vereza, nos ter, os do art. 275 – B, do 
Regimento Interno, Resolução 1600/91. 

 
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

Relator 
ELION VARGAS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ELCIO ALVARES 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 130/2008. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 
 

 O Projeto de Lei n.º 65/2008, de autoria do 
Excelentíssimo Deputado Marcelo Coelho, proíbe o 
consumo de cigarros e outros produtos fumígeros 
derivados ou não de tabaco, em quaisquer recintos 
dos hospitais e postos de rede publica de saúde 
publica e da rede privada do Estado do Espírito 
Santo. A Proposição foi protocolizada no dia 26 de 
março de 2008. Por sua vez, foi a mesma lida na 
Sessão Ordinária do dia 1º de abril de 2008, 
oportunidade esta em que recebeu despacho do 
senhor Presidente no sentido de devolve-lo ao seu 
Autor, por infringencia ao artigo 63, parágrafo único, 
incisos III e artigo 136, inciso VIII, da Constituição 
Estadual. 
 O autor apresentou recurso da decisão, o que 
foi deferido regimentalmente. Logo após, o projeto 
recebeu encaminhamento para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Publico e Redação, 
com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 
analise do despacho do Senhor Presidente da Mesa 



7641 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 06 de maio de 2008 

Diretora, conforme previsto no parágrafo único, do 
artigo 136, do Regimento Interno desta Casa de Leis. 
  
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.º 65/2008, de autoria do 
Excelentíssimo Deputado Marcelo Coelho, proíbe o 
consumo de cigarros e outros produtos fumígeros 
derivados ou não de tabaco, em quaisquer recintos 
dos hospitais e postos da rede publica de saúde 
publica e da rede privada do Estado do Espírito 
Santo. 
 O presente projeto não fere nenhum preceito 
legal, respeita as normas do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, não encontrando impedimento para 
seguir normalmente seu tramite final. A técnica 
legislativa esta satisfatoriamente atendida, não 
possuindo qualquer vicio, estando em perfeita 
condição para regular tramitação e futura aprovação. 
 Com relação aos aspectos materiais, nada 
obsta a sua tramitação uma vez que não há conflito 
da matéria com a Carta Magna. No demais, não 
podemos discordar do autor do Projeto uma vez que 
trata-se de tema de importantíssimo mérito. 
 Posto isto, pelas razões acima expostas, 
concluímos nosso parecer pela boa técnica 
legislativa, juridicidade, legalidade e 
constitucionalidade do projeto em exame, sugerindo 
pela regular tramitação até final votação no Plenário 
desta Augusta Casa de Leis do Estado do Espírito 
Santo.  
 Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 130/2008. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela REJEIÇÃO DO DESPACHO do Senhor 
Presidente que devolveu o Projeto de Lei n.º 65/2008, 
de autoria do Excelentíssimo Deputado Marcelo 
Coelho  
 
 Plenário “Rui Barbosa”, 22 de abril de 
2008. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELION VARGAS 
ELCIO AVARES 

MARCELO SANTOS 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS S/NºS-2008, do Deputado 
Elion Vargas, de votos de pesar pelos falecimentos 
dos Srs. Antônio Sobreira e André Luiz Coelho da 
Silva.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS S/NºS-2008, dos Deputados 
Rodrigo Chamoun e Luciano Pereira, de votos de 
pesar pelo falecimento da Srª. Maria Martha Dalla 
Huarcaya.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS S/NºS-2008, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de votos de pesar pelos 
falecimentos dos Srs. Attilio Mazzani e Lorival 
Borghardt.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmitam-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, do Deputado 
Freitas, de voto de pesar pelo falecimento da Srª. 
Maria da Conceição de Jesus da Penha.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/Nº-2008, do Deputado Sérgio 
Borges, de voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Amaral Tirolli.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 51/2008. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a Vossa 
Excelencia, Regime de Urgência para o Projeto de 
Lei n.º 69/2008, de Autoria da Deputada Aparecida 
Denadai. 
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 Sala das Sessões, 09 de abril de 2008. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual – PDT 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO DE N.º 91/2008. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, de acordo com o artigo 
102 do Regimento Interno desta Casa, requer a V. 
Exª que a Defensora Pública Geral do Estado, Dr ª 
Elizabeth Yazeji Hadad, faça uso da primeira parte 
do Grande Expediente do próximo dia 19 de maio 
do corrente ano, para expor relatório da gestão 2007 
e 2008 da Defensoria Publica do Espírito Santo.  
 
 Sala das Sessões, 17 de abril de 2008. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
Vice-líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
91/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 96/2008. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Comissão Especial criada pela Resolução 
n.º2.371, de 14 de maio de 2007, de Transportes e 
Mobilidade Urbana no Estado do Espírito santo, por 
deliberação de seus membros, em reunião realizada 
no dia 24 de abril de 2008, com fulcro no art. 30, II 
combinado com o art. 53 do Regimento Interno, vem 
requerer a prorrogação do prazo para seu 
funcionamento por mais 120 (cento e vinte) dias. 

Vitória, 24 de abril de 2008. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente da Comissão Especial de Transporte e 

Mobilidade Urbana 
 

Excelentíssimo Senhor 
DEPUTADO GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
96/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para declarar 
voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, o Presidente desta Casa, Sr. 
Deputado Guerino Zanon, representou o Parlamento 
capixaba no seminário Sustentabilidade, realizado 
pela Rede Tribuna de Comunicações, que vem 
marcando a sua posição ao realizar eventos desse 
porte.  
 A abertura desse seminário, que aborda um 
tema muito importante, foi realizada pelo Sr. 
Governador Paulo Hartung e em seguida pelo 
Presidente da Petrobras, Sr. José Sérgio Gabrielli de 
Azevedo, que apresentou o trabalho da programação 
dos investimentos e do relacionamento da Petrobras 
com as cidades e com os estados brasileiros de forma 
sustentável.  

Não poderíamos deixar de fazer esse registro 
importante porque os temas abordados nesse 
seminário são debatidos não só no Estado do Espírito 
Santo. São debatidos em todo o país e no mundo.  

A Rede Tribuna convidou para esse debate 
personalidades que representam o país e o mundo, a 
exemplo do Presidente da Petrobras, empresa que 
vende e comercializa petróleo, gás e energia 
renovável no mundo inteiro.  
 Também gostaríamos de fazer um registro 
importante dos investimentos realizados pelo 
Governo do Estado do Espírito Santo, capitaneado 
pelo Sr. Governador Paulo Hartung. Uma obra 
importantíssima é a rodovia que ligará o Município 
de Cariacica a Vila Velha, antes denominada 
Rodovia Leste-Oeste e que hoje, através de projeto de 
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lei, chama-se rodovia Aloísio Santos, nome do nosso 
falecido pai.  
 Essa grande obra está dando a importância 
devida ao Município de Cariacica, que tem como 
base da sua movimentação e operação a logística. 
Logística essa que não é diferente no município 
vizinho.  

Essa obra ligará imediatamente Cariacica e 
Viana a Vila Velha, o que irá melhorar a operação de 
transporte de mercadorias ao porto de Vila Velha; o 
que fará com que a vocação do Município de 
Cariacica, que é a logística, que está em ordem 
crescente, cresça ainda mais.  
 Outro registro importante refere-se à 
administração do Sr. Audifax Barcelos no Município 
de Serra, que hoje é exemplo.  
 Antes da realização do seminário, ao 
apresentar o Sr. Audifax Barcelos ao Presidente da 
Pedtrobras, o Sr. Governador do Estado falou sobre o 
Prefeito de Serra, que é um técnico, falou das ações 
que vem promovendo, como vem respeitando a 
cidade, respeitando o crescimento e a tendência de 
cada região.  

Ficamos satisfeito porque o conjunto de 
ações na Grande Vitória deve ser acompanhado. O 
crescimento não pode ser isolado. Imaginamos que 
também a cidade de Cariacica possa crescer desta 
forma.  

O Município de Serra possui um orçamento 
grandioso e os empresários locais dedicam apoio à 
administração do Sr. Prefeito Audifax Barcelos, 
mostrando que não existe diferença da gestão de 
recurso público pela gestão pública da gestão de 
recurso privado pela iniciativa privada. 
 Cumprimentamos e parabenizamos o Sr. 
Prefeito Audifax Barcelos pela brilhante 
administração promovida no Município de Serra. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 92/2008. 
 

EXM.º SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Venho requerer a Vossa Senhoria a reserva 
da data 07 de maio às 18 horas, para realização de 
Sessão Solene em Homenagem aos 40 anos do 
MEPES – Movimento de Educação Promocional do 
Espírito Santo. 
 Termos em que, espera deferimento. 
 

Vitória, 23 de abril de 2008 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual - PT 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em discussão o Requerimento nº. 
92/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 93/2008. 
 

Ilustríssimo Senhor Diretor do DLMD da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo 

 
 Venho requerer a Vossa Senhoria a reserva 
da data 21 de maio às 18 horas, para realização de 
Sessão Solene em Homenagem aos 40 anos da 
FETAES – Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura do Estado do Espírito Santo. 
 
 Termos em que, espera deferimento. 
 
 Vitória, 23 de abril de 2008. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em discussão o Requerimento nº. 
93/2008, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e 
Srs. Deputados, agradecemos a sanção de projetos de 
nossa autoria. Projetos que nosso entendimento, no 
entendimento daqueles que nos auxiliaram na 
elaboração e naturalmente no entendimento do 
Governo do Estado são fundamentais para a 
sociedade capixaba. 
 Não queremos fazer nenhuma proposta aos 
nobres colegas para que derrubem o veto 
governamental ao projeto que visa conceder desconto 
gradativo no IPVA aos proprietários de veículos 
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sobre os quais não constarem registro de infração no 
trânsito. Matéria tributária é complexa.  

Recentemente a Câmara Municipal de 
Cariacica apresentou uma emenda reduzindo a 
alíquota de ISS para um tipo de segmento. A 
Prefeitura ingressou na Justiça com uma ação direta 
de inconstitucionalidade e o Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, concedeu liminar negando o pedido, 
dizendo que não era matéria concorrente, que o Poder 
Legislativo poderia legislar sobre matéria tributária. 
 Não queremos travar nenhum campo de 
batalha até porque sabemos da responsabilidade do 
Governo. Mas nesse caso específico não podemos 
deixar de fazer esse registro diante de tanta violência 
no trânsito. Inclusive recentemente a mídia divulgou 
amplamente um acidente brutal que matou três 
membros de uma mesma família, moradores da 
região de Nova Brasília, Município de Cariacica. Mas 
não queremos trazer à baila esse fato porque 
podemos imaginar a dor que está sentindo aquele pai 
que perdeu os dois filhos e a esposa nesse acidente.  

Queremos que o Governo entenda e tome 
para si esse projeto de nossa autoria, concedendo 
desconto gradativo no IPVA aos proprietários de 
veículos sobre os quais não constarem registro de 
infração no trânsito. 
 Os recursos investidos nas campanhas para 
diminuição da violência no trânsito são grandiosos e 
se fazem necessários. Mas imaginem se o bom 
condutor, aquele que não comete infração no trânsito, 
da mais simples a mais bruta, fosse recompensado 
com um desconto gradativo no IPVA? Se em um ano 
o condutor não cometer nenhuma infração, teria 
cinco por cento apenas de desconto no IPVA; se em 
dois anos corridos não cometer nenhuma infração, 
teria dez por cento; três anos corridos sem nenhuma 
interrupção, quinze por cento, que seria o parâmetro 
máximo para desconto. 
 
Sugerimos aos órgãos competentes que façam essa 
análise porque esse tipo de incentivo não é 
meramente para garantir desconto ao proprietário de 
um veículo, para aquele que não teve nenhuma 
infração registrada em sua carteira, mas para diminuir 
a violência no trânsito que cresce, a cada dia, 
assustadoramente. São motoristas que dirigem 
embriagados, que avançam sinais, que não têm 
responsabilidade com o pedestre. 

Uma campanha educativa como essa, o 
reconhecimento do bom motorista seria uma ação que 
o Estado promoveria como forma de reconhecer o 
bom motorista. É também uma campanha educativa 
visando minimizar os graves e violentos acidentes 
provocados pelos motoristas e que são divulgados 
amplamente pela mídia. 

Não pediremos aos colegas da comissão de 
Justiça que analisará o projeto e nem do Plenário que 
votem contrariamente ao veto, mas pediremos ao 
Governo, que é sensível, que adote essa postura. É 
uma campanha muito interessante e que, com certeza, 

diminuirá a violência no trânsito de Vitória e no 
Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à fase das Lideranças 
Partidárias. 

Concedo a palavra ao líder do PMDB, Sr. 
Deputado Sérgio Borges. (Pausa) 

Ausente. Concedo-a ao líder do PSB, Sr. 
Deputado Rodrigo Chamoun. 

 
O SR. RODRIGO CHAMOUN – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados, público que nos assiste, que 
acompanha o trabalho do Parlamento capixaba; 
imprensa presente boa-tarde. 

Usaremos o tempo destinado à liderança do 
PSB para, desta tribuna, fazer uma reflexão sobre um 
assunto de relevada importância para o povo 
capixaba e para o povo brasileiro. 

Na semana passada, nosso Estado foi 
brindado por uma importante e corajosa decisão 
judicial. A justiça estadual determinou o leilão dos 
bens do ex-diretor geral desta Casa, Sr. André 
Nogueira, acusado de desvio de recursos públicos, 
utilizando a Assembléia Legislativa do Espírito Santo 
como plataforma de prospecção de negócios escusos, 
como campo de estratégias obscuras e como 
ambiente de articulações nebulosas.  

Os bens estimados para o leilão somam, 
aproximadamente, cinco milhões de reais, parte de 
um caso que desviou vinte e seis milhões e envolveu 
dezenas de pessoas. Nós capixabas vivenciamos, por 
mais de uma década, um sentimento de divisão do 
Espírito Santo em dois estados antagônicos. 

O primeiro Espírito Santo formado por 
políticas atrasadas, com as mais descaradas práticas 
de corrupção, violência e uma crise ética e moral sem 
precedentes em nossa história cujo período 
lamentável durou notadamente até o final do ano de 
2002. 

E o segundo Espírito Santo, constituído de 
um povo trabalhador, com grande capacidade de 
trabalho e criatividade, que fez de nosso amado 
Estado um colecionador de recordes. Somos fortes no 
comércio internacional, vigorosos na agricultura, 
possuímos uma base industrial competitiva e com 
alto grau tecnológico. Fomos agraciados por Deus 
por uma exuberante natureza. Fabulosa na beleza e, 
ao mesmo tempo, abundante em riquezas minerais 
como, por exemplo, as reservas de petróleo e gás. 
Enfim, nosso Estado é gracioso, aconchegante e 
pequeno em tamanho. Mas também é gigante e 
espartano em talento, perseverança e convicção.  

Em 2002, ápice dos desmandos e da 
desmoralização pública, me uni a homens e mulheres 
de bem, pela indignação de ver o Espírito Santo 
consumido pelo ataque fulminante da corrupção e do 
crime organizado contra o erário estadual. Porém, a 



7645 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 06 de maio de 2008 

investida dos corruptos não foi apenas contra os 
cofres públicos. Foi uma incursão dilaceradora contra 
a honra de um povo trabalhador e um profundo golpe 
nas crenças das instituições democráticas e no estado 
de direito.  

Esses homens, que “mafializaram” o poder, 
pautaram-se pela transgressão persistente e 
deliberada dos conceitos da ética, da moral, da 
preservação dos bons costumes e dos direitos 
humanos fundamentais. 

O massacre de nossa imagem perante o Brasil 
e o mundo, foi um escárnio contra o esforço da 
maioria dos cidadãos que se uniram numa profunda 
disposição de construir um novo rumo para nossa 
terra. De pessoas humildes que levantam cedo para 
manusear a terra, como também os mais sofisticados 
executivos que comandam grandes complexos 
industriais, levando produtos capixabas pelo mundo 
afora, transformando nosso Estado do bem em um 
lugar pujante em desenvolvimento e rico em caráter. 

Na época, a bravura da missão especial de 
policiais civis, militares, federais, promotores de 
justiça, magistrados, imprensa e dos incontáveis civis 
desconhecidos em conjunto empreenderam a mais 
eficaz operação de combate à corrupção de nossa 
história, tornando-se uma fonte de inspiração para 
todos nós.  

A determinação, a coragem e a liderança do 
governador Paulo Hartung e de sua equipe foram 
fundamentais. Da mesma forma que a determinação, 
a coragem e a liderança do então Presidente desta 
Casa a partir de 2003, Deputado Cláudio Vereza, e 
todos que a S.Exª se uniram foram tão importantes 
quanto. 

Os integrantes do Fórum Reage Espírito 
Santo, da OAB, da Igreja Católica e das Igrejas 
Evangélicas imprimiram um sentimento de união, de 
homens e mulheres de bem deste Estado, em torno de 
uma verdadeira cruzada contra o império da 
corrupção e do crime organizado; império que tinha 
nesta Casa o seu principal endereço. Império que 
tinha nesta Casa um importante colaborador, seu ex-
diretor geral André Nogueira, acusado de 
envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro 
público que, segundo as investigações, chegou a vinte 
e seis milhões de reais, capitaneados pelo ex-
presidente José Carlos Gratz. 

Mas, na semana passada, mais uma batalha 
foi vencida. E neste front estiveram dois valentes 
combatentes: Os Juízes da Oitava Vara Criminal de 
Vitória, Dr.ª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo e Dr. 
Grécio Nogueira Grégio, a quem dedicamos nossa 
mais profunda gratidão, como cidadão capixaba, e 
hoje como membro desta Casa, pela ousadia impressa 
numa decisão histórica e inovadora. 

De acordo com a decisão, há forte presença 
de indícios de que os bens  
de indícios de que os bens do ex-diretor têm 
proveniência ilícita e estão intimamente ligados à 
lavagem de dinheiro. A alienação antecipada não 

implicará em prejuízo para o acusado, uma vez que o 
dinheiro obtido com a venda deverá ser depositado 
em conta judicial. 
 É uma tecnologia ou uma estratégia jurídica 
nova para o Brasil. 
 O dinheiro obtido com a venda deverá ser 
depositado em conta judicial devidamente atualizada, 
que poderá ser restituído ao mesmo, ao acusado, em 
caso de absolvição.  

Os magistrados atenderam a um pedido do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, uma 
instituição que rendo a mais elevada admiração. Os 
promotores de justiça do Grupo Especial de 
Trabalhos Investigativos – GETI - argumentaram que 
a medida se fez necessária em razão de vários 
aspectos, dentre eles a dificuldade de administrar tais 
bens, a potencialidade da realização de novos 
negócios com terceiros, e a deterioração dos bens.  

Esta decisão, segundo a Coluna Praça Oito, 
da jornalista Andréia Lopes, do último domingo, é 
uma espécie de versão capixaba do bazar do Abadia, 
mega traficante que teve seus bens leiloados em uma 
estratégia semelhante. 

 Ainda de acordo com a jornalista, a questão 
é que a decisão judicial, além de inédita, é polêmica. 
O constitucionalista Dr. Daury César Fabriz lembra 
que, enquanto não houver o trânsito em julgado, 
existe a presunção de inocência.  

 
“Não vou fazer críticas à 

atuação dos juízes, mas me parece 
uma forma de a Justiça de primeira 
instância dar uma resposta à 
sociedade. E a sociedade está 
cansada de presenciar mazelas. 
Temos uma ordem jurídica e às vezes 
no afã de dar uma resposta, a Justiça 
acaba atropelando os direitos 
fundamentais. Não estou defendendo 
o denunciado, até porque não o 
conheço. Mas acho que se trata de 
uma decisão prematura”, avalia 
Daury. 

 
Ora, a fala do constitucionalista destaca dois 

conceitos sobre o caso: o atropelo dos direitos 
fundamentais dos acusados e a prematuridade da 
decisão dos juízes.  

Reservo o direito de discordar do 
constitucionalista nos dois pontos: 

Sobre os direitos fundamentais do acusado, 
que neste caso as provas são cabais, recorro à 
linguagem popular, às vezes esdrúxula: as práticas 
foram tão descaradas, que as provas foram 
elementares. Nas ruas ouvimos falar que isso é 
“batom na cueca”. Não tem como negar o desvio de 
conduta. Não tem explicação. 

Agora, se o Brasil continuar se curvando a 
um emaranhado de leis ou interpretações que 
permitam ações protelatórias, nossa geração não verá 
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corrupto neste país devolver o dinheiro que roubou 
do povo. Pior, ele continuará roubando, porque três 
meses de prisão não são, e jamais serão, castigo 
suficiente para um ladrão de dinheiro público. Três 
meses de prisão, depois de desviar milhões, não se 
pode chamar de prisão, mas de retiro, de descanso, ou 
uma espécie de férias forçadas. 

Na minha opinião, a decisão dos magistrados 
não é prematura, mas sim, vanguardista e 
minimamente pedagógica. Tanto no caso de Abadia, 
cujo patrimônio se multiplicou a partir de sua atuação 
no narcotráfico internacional, como no caso de André 
Nogueira, cujo patrimônio se elevou a partir do 
desvio de dinheiro público desta Casa, o principal 
respaldo jurídico apresentado é de que o Ministério 
da Justiça, através da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, vem 
implementando medidas que permitem a venda 
antecipada dos bens apreendidos em situações que 
envolvem esse tipo de crime. 

Tanto traficantes quanto corruptos deveriam 
ter a certeza de que o crime não compensa. E esta 
certeza reside não apenas em suas prisões, mas 
sobretudo na devolução integral do patrimônio 
acumulado por eles às custas de assassinatos, do 
comércio de drogas ilícitas e da corrupção.  
 No caso capixaba, segundo as investigações 
da Receita Federal, do Ministério Público e da Polícia 
Federal, o dinheiro é público e desta Casa. 
 Por isso, parabenizo a decisão dos Juízes, 
Dr.ª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo e Dr. Grécio 
Nogueira Grégio. 
 Tenham certeza, Dr.ª Cláudia Vieira de 
Oliveira Araújo e Dr. Grécio Nogueira Grégio, que 
tal decisão lava a alma do povo capixaba. E que este 
povo guerreiro estará sempre ao lado de vocês em 
decisões semelhantes nas dificuldades, semelhantes 
por contrariarem interesses dos poderosos, 
semelhantes por ignorarem a mesmice jurídica que 
leva ao encastelado sentimento da impunidade. 
Estaremos rezando, estaremos orando, e estaremos 
fazendo uma forte corrente para que nada abale o 
espírito valente e público que os levaram a adotar 
posição tão corajosa. 
 Tenham certeza, Dr.ª Cláudia Vieira de 
Oliveira Araújo e Dr. Grécio Nogueira Grégio, que 
tal decisão atrofia a capacidade dessas pessoas de 
voltarem ao poder pois o dinheiro desviado, o 
dinheiro roubado é sua principal arma pois ela 
alimenta campanhas milionárias de pessoas que 
enxergam na política uma forma de ser servido pelo 
dinheiro público.  

Tenham certeza, Dra. Cláudia Vieira de 
Oliveira Araújo e Dr. Grécio Nogueira Grégio, de 
que tal decisão é uma forte aplicação de 
quimioterapia num câncer chamado impunidade.  
 Impunidade que alimenta permanentemente a 
corrupção. Corrupção que uma vez fortalecida evolui 
para a formação de quadrilha. Formação de quadrilha 
que uma vez fortalecida evolui para o crime 

organizado. Crime organizado que uma vez 
fortalecido evolui para o tráfico de drogas, para o 
tráfico de armas e para os crimes de mando. 
 Na verdade, a impunidade parece ser uma 
metástase que está espalhada em nosso país.  
 Esse sentimento umedece o nosso espírito de 
luta, entorpece as nossas crenças e diluem as nossas 
forças.  
 Seria emblemático para o Estado do Espírito 
Santo ver os cinco milhões desse caso sendo usados 
para comprarem carteiras escolares, computadores, 
livros para as bibliotecas públicas, além de remédios 
para postos de saúde e hospitais.  
 Pois, caso contrário, teria que recorrer a uma 
célebre frase de Rui Barbosa:  

 
“De tanto ver triunfar as 

nulidades, de tanto ver prosperar a 
desonra, de tanto ver crescer a 
injustiça, de tanto ver agigantarem-se 
os poderes nas mãos dos maus, o 
homem chega a desanimar da 
virtude, a rir-se da honra, a ter 
vergonha de ser honesto.” 

 
Mas, com efeito, acredito que a nossa 

ofensiva contra a corrupção que se iniciou no final de 
2002 vive hoje um novo capítulo. 
 A decisão de vossas excelências, esses juízes 
valentes, é histórica. 
 Devemos agir e reagir com intensidade, pois 
ela se deriva dos princípios que constituem nossos 
pilares. Os elementos que nos definem cidadãos de 
bem são nossas convicções. A crença na democracia, 
o culto ao estado de direito, o respeito à vida humana, 
a fé em Deus e o sentimento abnegado de que a ética 
e o trabalho honesto valem a pena. 

O melhor fator dissuasivo a longo prazo 
contra a corrupção é a difusão de nossos princípios. 
Quanto mais esses se espalharem, maior será a nossa 
esperança de dias melhores. Esses ideais são 
poderosos e uma vez enraizados tornam-se 
inextirpáveis e irreprimíveis. 

 
  O Sr. Claudio Vereza – Sr. Deputado 
Rodrigo Chamoun, parabenizamos V. Exª pelo 
pronunciamento que faz sob a Liderança do Partido 
Socialista Brasileiro, que trás a este Plenário às 
congratulações com as decisões tomadas no âmbito 
do Judiciário, nas pessoas de Dr.ª Claudia Vieira de 
Oliveira e Dr. Grécio Nogueira Grégio a respeito da 
devolução ao erário público, de dinheiro desviado, 
roubado, desse mesmo erário público por agentes que 
atuaram nesta Casa.  

V. Exª está de parabéns pela sensibilidade 
ética, pela postura e pela prática ética que já vem 
demonstrando na vida pública e por trazer, nesse 
horário da liderança esse tema. Essa decisão judicial 
tem que ser realmente elogiada e se possível, Deus 
assim o permita, transforme-se em jurisprudência. 
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Há pouco tempo, as igrejas e a OAB, vieram 
a público levantar esse tema. As denúncias, as 
prisões, a identificação de culpados é muito 
importante. Mas tão importante é a devolução dos 
recursos desviados do setor público. Muito obrigado 
e parabéns pelo pronunciamento. 

 
  O SR. RODRIGO CHAMOUN – 
Agradecemos pelo aparte. Muito obrigado Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 
 

(De acordo com a lista de presença 
comparecem os Srs.Deputados Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Da Vitória, 
Elion Vargas, Janete de Sá, Marcelo 
Coelho e Theodorico Ferraço.) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, passa-se à fase dos Oradores Inscritos. 

Concedo a palavra a Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai. 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 

revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. 
Deputados, pedimos a compreensão de V. Exªs 
porque hoje não estamos nos nossos melhores dias. 
Estamos com uma indisposição, mas não poderíamos 
deixar de fazermos o registro de dois assuntos que 
tem nos incomodado muito. Temos usado 
incansavelmente a Tribuna desta Casa para 
cobrarmos, especialmente do Governo do Estado uma 
posição. Fazemos isso, em relação ao governo porque 
entendemos que a nossa querida Cariacica está 
sofrendo muito com os problemas da saúde.  

Temos em mãos, alguns números da área da 
Saúde que muito nos preocupam. Os investimentos 
feitos no ano de 2006, pelo governo do Estado, da 
Região Metropolitana na área da Saúde foram de 
13,30%; do governo Estadual foram 12 por cento e 
do Município de Cariacica foram 06 por cento. 

Nesse fim de semana, estivemos nos Prontos 
Atendimentos de Itacibá e Nova Rosa da Penha. 
Andamos pelo Município e vimos o desrespeito da 
população de Cariacica em relação à área da saúde da 
população do Município. São pessoas morrendo 
literalmente. Quando se fala se há algum exagero 
nisso, nenhum! Achamos que estamos diminuindo o 
tamanho do problema. 

Há crianças e trabalhadores morrendo por 
falta de atendimento. Pensamos que nós, como 
Parlamentares do Município de Cariacica acabamos 
de cometer omissão quando deixamos de falar. É um 
problema muito sério. É a população que pede e 
implora pedindo por socorro. Fazemos um apelo ao 
governo do Estado: pelo amor de Deus, precisamos 
de um hospital geral no Município de Cariacica e de 
um hospital de referência, pelo amor de Deus. 

Pedimos ao governador do Estado Sr. Paulo 
Hartung que olhe por nossa cidade, porque não 
adianta mais cobrarmos. A nossa população tem 

sofrido muito. Temos ouvidos relatos que nos fazem 
chorar e entrar em desespero, porque as pessoas estão 
morrendo não por falta de alguma coisa cara. Mas 
porque falta o básico nos postos de saúde.  

É aquele remédio para ressuscitar o paciente. 
O mínimo não estamos tendo.  

Essa é uma reivindicação nossa desde o ano 
passado, desde o dia em que colocamos os nossos pés 
dentro desta Casa. É uma questão de honra para todos 
os cariaciquenses. Precisamos do nosso hospital 
geral. Temos uma população grande, que vem 
sofrendo e que merece respeito, muitas vezes, 
esquecida e só lembrada no período eleitoral. Na 
verdade precisa ser amada; feita de homens e de 
mulheres de bem. Queremos usar esse espaço para 
denunciar essa situação. 
 Temos reconhecido que o governo tem feito 
muito. Hoje, as grandes obras do Município estão 
vindas pelas mãos do Governo do Estado. Temos dito 
isso aqui incansavelmente. Tem aqui o 
reconhecimento desta Parlamentar, de Cariacica, os 
nossos agradecimentos. 

O Governo do Estado vem fazendo esse 
convênio com o Hospital Evangélico, com o Hospital 
São João Batista, que já é um início. Mas é muito 
pouco perto da grandiosidade dos problemas que 
temos. Não é um problema que acontece uma vez ou 
outra. Se V. Exªs nos acompanharem num passeio 
pelo município, no final de semana, sofrerão ao 
ouvirem o relato daquelas famílias que sequer são 
atendidas. A maioria não sai na televisão. Vai para 
dentro de casa, muitas vezes, chorar ou um ente-
querido que já faleceu e que não tem mais o que 
fazer. 
 Vimos de uma origem humilde. Não somos 
de família rica, não somos de berço de ouro. Sabemos 
das dificuldades para pagar um médico. Morremos 
mesmo nas portas dos hospitais quando não temos 
dinheiro para comprar o medicamento.  
 Cobramos uma posição da Prefeitura, mais 
especialmente do governo do Estado, porque somos 
Deputada Estadual e não temos poder para exigir 
nada do Prefeito. É muito triste. Entendemos que é 
uma situação que só um sujeito muito insensível ou 
que está doente da cabeça para não priorizar a saúde. 
Observamos isso até pelos números. 

Observem que Cariacica hoje investe metade 
do que investe a Região Metropolitana e metade do 
que investe o governo do Estado na área da saúde. 
Então, nos parece um pouco de insensibilidade. O 
que não é o nosso caso, porque já sentimos o que é 
você precisar um hospital, precisar de um médico e 
não ter dinheiro para pagar e morre mesmo! Quem 
está nos ouvindo agora e que não tem recursos sabe 
do que estamos falando. Morre mesmo! Morre nas 
portas dos hospitais, como temos assistido 
diariamente. 

 
 O Sr. Marcelo Coelho - Nobre Deputada 
Aparecida Denadai, temos falado com os nossos 
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amigos em todo o Espírito Santo que V. Exª. tem 
honrado o Parlamento capixaba. Parabéns pelo seu 
discurso e pela manifestação daquilo que está 
ouvindo da comunidade cariaciquense. 
 Infelizmente estamos vendo alguns Prefeitos 
tirarem a responsabilidade de suas costas e jogarem 
nas costas do governo do Estado. Isso é muito fácil. 
Infelizmente está acontecendo em nosso Município o 
que está acontecendo no Município de Cariacica. 
Inclusive o Prefeito de Aracruz é um médico. 
Assumiu a sociedade aracruzense, criou expectativas 
em seu povo, dizendo que cuidaria da área da saúde. 
Não está fazendo a sua parte, porque o Município de 
Aracruz hoje tem um foco: da obra física, do 
concreto e do asfalto. O mais importante são as 
famílias, são as pessoas, é a obra humana.  
 Por isso, Srª. Deputada Aparecida Denadai, 
estava ouvindo atentamente V. Exª. Parabéns. É desta 
forma que V. Exª. tem honrado cada vez mais este 
Parlamento e o povo de Cariacica. (Muito bem!) 
 
 A SRª. APARECIDA DENADAI – 
Obrigada, Sr. Deputado Marcelo Coelho. Temos 
certeza de que V. Exª. honra muito o povo do 
Município de Aracruz, porque vemos V. Ex.ª 
incessantemente em defesa daquela população. 
 
 O Sr. Theodorico Ferraço – V. Ex.ª não 
deve dar trégua; deve colocar isso em seu coração. 
Isso já foi assunto de uma conversa nossa. O 
Governo do Estado tem feito de tudo para resolver o 
problema da saúde. Vamos dar a mão à palmatória.  

O Sr. Paulo Hartung, que é um homem que 
aceita desafios, deve chegar à conclusão de que é 
preciso construir em Cariacica um hospital geral. Não 
tem obra mais importante do que a instalação desse 
hospital naquele Município. É muito mais importante 
do que asfaltar ruas, fazendo obras aqui e ali, 
agradando os eleitores. Temos que agradar as pessoas 
levando a saúde, a vida! 

Desde o início de nosso mandato 
conversamos e traçamos uma meta de lutar pela 
cidade de Cariacica. Temos razão para isso porque ali 
reside muita gente do sul do Espírito Santo. Cariacica 
não pode ser como Vila Velha, quer dizer, dormitório 
de Vitória; Cariacica tem de ser Cariacica! O distrito 
industrial e o hospital geral são tudo o que o povo de 
Cariacica precisa. 

V. Ex.ª, como deputada que é, brava e 
lutadora, se integre ao Governo Estadual e diga em 
alto e bom tom: “Sr. Governador Paulo Hartung, é 
um desafio. V. Ex.ª é capaz de fazer todas as obras 
possíveis e impossíveis! Vamos colocar no “coração” 
um hospital geral e um distrito industrial em 
Cariacica, para a redenção de um povo que deseja e 
aspira o progresso e o desenvolvimento do Estado do 
Espírito Santo”. 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – 

Agradecemos o aparte de V.Ex.ª. 

Em todas as nossas falas em Cariacica, 
dissemos que no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, em sua administração, V. Ex.ª construiu 
um hospital que sonhamos para o Município de 
Cariacica. V.Ex.ª deu provas de que quando o 
administrador quer priorizar e cuidar do povo, ele 
consegue. Sem contar que o Município de Cachoeiro 
de Itapemirim possui uma arrecadação menor que a 
de Cariacica. V. Ex.ª construiu aquele hospital que 
sonhamos em algum dia, em alguma situação ver 
construído também em nossa cidade. 

Parabéns a V. Ex.ª pelo trabalho realizado. 
V.Ex.ª cuida da vida do povo de Cachoeiro de 
Itapemirim. Isso é motivo de orgulho. E nos 
orgulhamos de acompanhar o seu exemplo. Por 
sugestão de V. Ex.ª, no ano passado, encaminhamos 
ao Sr. Governador Paulo Hartung uma indicação para 
a construção de um hospital geral, porque todos 
sabem do cuidado que V. Ex.ª tem ao tratar com 
gente. Muito obrigada! (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados assomamos a esta tribuna para 
repercutir alguns eventos que ocorreram em nosso 
Estado desde quinta-feira, quando o Ministro das 
Cidades, Sr. Márcio Fortes de Almeida, do PP, mas 
do Governo Federal, do Governo Lula, esteve 
presente para assinar repasses de recursos do PAC – 
Saneamento, Programa de Aceleração do 
Crescimento na área Saneamento para Todos. 
Valores da ordem de cento e quatro milhões de reais 
foram assinados na última quinta-feira, no Palácio 
Anchieta, sendo oitenta e quatro milhões de reais do 
Governo Federal e dezenove milhões e oitocentos mil 
reais da contrapartida do Governo Estadual, via 
Cesan – Companhia de Saneamento do Espírito 
Santo. 
 Os municípios beneficiados por essa etapa 
foram: Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha.  

O Município de Serra foi contemplado com a 
implantação da primeira etapa do Sistema de 
Reservação do Setor Serra; a ampliação do sistema 
de abastecimento de água de Nova Almeida e 
adjacências; a ampliação da Estação de Tratamento 
de Esgoto do Civit; a ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de Jardim Limoeiro, Jardim 
Tropical e Serra-sede. 
 O Município de Cariacica foi contemplado 
com recursos para a ampliação do Sistema de 
Reservação e Distribuição de Valverde e adjacências, 
e a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 
de Nova Rosa da Penha. 

O Município de Vitória foi contemplado com 
recursos para a implantação do Sistema de 
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Esgotamento Sanitário da Ilha do Boi e da Ilha do 
Frade. 

O Município de Vila Velha foi contemplado 
com recursos para a implantação do Sistema Coletor 
de Araçás e Praia da Costa, a chamada Bacia B13; a 
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do 
bairro João Goulart. Esse município ainda foi 
contemplado com a ampliação da Estação de 
Tratamento de Esgoto de Jardim Camburi. 
 Para quem achava que o PAC - Programa de 
Aceleração do Crescimento, era apenas o slogan do 
Governo Federal, a vinda do Ministro Márcio Fortes 
de Almeida mostra a maratona que tem feito pelo 
País, assinando os repasses de recursos. Só naquele 
dia S.Exª já havia assinado dois outros lotes de 
recursos na área de saneamento nos estados de Minas 
Gerais e, salvo engano, Rio Grande do Norte. 

Para quem não acreditava no programa, a 
realidade está naquela cerimônia em que o Sr. Paulo 
Ruy Valin Carnelli assumiu a Secretaria de Estado do 
Saneamento e Habitação que, com muita 
competência, era dirigida pelo atual Sr. Deputado 
Rodrigo Chamoun.  

Foi uma cerimônia brilhante porque o 
Ministro, já de certa idade, deu uma demonstração de 
zelo com a coisa pública, quando disse: “Estou 
fazendo o que o Presidente Lula me solicitou, estou 
botando os projetos para andar e não é fácil fazer 
isso.”  

S.Ex.ª citou os problemas da burocracia para 
implantar aquele projeto da habitação de interesse 
social, com prédios antigos, como o do INSS, situado 
no centro de Vitória. Às vezes uma conta de água ou 
de energia elétrica emperra todo o processo de 
implantação e colocação daquela moradia à 
disposição da população. 
 Exaltamos também a iniciativa dos setores 
que atuam na área portuária, pela constituição do 
Fórum Capixaba para o Desenvolvimento Portuário, 
com a escolha de uma coordenação desse fórum, 
ocorrida nesta Casa, com o apoio da Comissão 
Especial de Infra-Estrutura e Logística, da qual 
somos presidente.  

O Fórum tem a seguinte coordenação: 
Coordenação-Geral, ocupada pelo Sr. Ângelo Batista, 
presidente da Codesa; Coordenações-Adjuntas; a 
Findes, na pessoa do Sr. José Jaques Coelho, e o 
Espírito Santo em Ação, na pessoa do Sr. Wilson 
Marianti, do Conselho de Logística do Espírito Santo 
em Ação. 
 A secretaria executiva será exercida pela 
Intersidincal da Orla Portuária; a coordenação 
administrativa do Fórum será exercida pela 
Transpetro, na pessoa do Sr. Ronaldo Costa, seu 
representante no Estado do Espírito Santo; e a área de 
apoio para a comunicação, nos mandatos da Sr.ª 
Deputada Federal Iriny Lopes e na Companhia de 
Desenvolvimento de Vitória, da Prefeitura de Vitória. 
 O Fórum Capixaba para o Desenvolvimento 
Portuário reuniu a área empresarial, pública, das 

organizações da sociedade civil e do Legislativo para 
um debate amplo sobre o desenvolvimento do 
sistema portuário capixaba. Foi uma reunião histórica 
porque com todos esses setores reunidos teremos 
ações conjuntas, articuladas e harmônicas para 
capitalizarmos essa vocação que o sistema portuário 
capixaba tem para o desenvolvimento do País.  

O Fórum já decidiu qual será a sua primeira 
atividade: um debate com o presidente da Comissão 
Especial da Reforma Tributária, Deputado Federal 
Antônio Palocci, no mês de maio, nas dependências 
da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, quando 
analisaremos os impactos da reforma tributária para o 
setor portuário capixaba que será – ao que tudo indica 
- fortemente impactado pelo atual projeto, já que o 
Espírito Santo tem o sistema Fundap para 
importações e é eminentemente voltado ao comércio 
exterior. 

O Fórum, instalado e a sua coordenação 
formada, com as instituições definidas e as pessoas 
indicadas, tem tudo para contribuir para o 
desenvolvimento sustentável e para ampliar ainda 
mais o potencial da área portuária capixaba. 

 
O Sr. Marcelo Coelho – Parabenizamos o 

Deputado Claudio Vereza e o Ministro Pedro Brito. 
Estivemos presente, juntamente com o movimento 
Espírito Santo em Ação, e achamos extraordinária a 
colocação e o comprometimento do ministro.  

 Parabéns, Deputado Claudio Vereza, por 
discutir a logística dos portos, principalmente os do 
Estado do Espírito Santo. O Governo do Estado 
firmou uma parceria muito forte e firme com o 
Governo Federal. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Finalizando, 

parabenizamos a Rede Tribuna pelo Seminário sobre 
Sustentabilidade, Comunicação e Educação, que 
acontece, hoje, com a presença do Presidente da 
Petrobras, Sr. José Sérgio Gabrielli, e do Governador 
do Estado, Sr. Paulo Hartung, trazendo para o Estado 
do Espírito Santo um debate de alto nível, divulgando 
o potencial que o Estado tem na área do 
desenvolvimento sustentável. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, assomamos a esta tribuna para falar 
sobre uma situação ocorrida com este deputado e um 
agente de trânsito. Pensávamos que só o Município 
de Vila Velha tivesse uma indústria de multas, 
porque aquele município não tem indústrias; há uma 
indústria de multa. 
  Sábado passado fomos levar nossa filha à 
escola e, como já estávamos atrasados, passamos pela 
rua paralela à beira mar, onde há várias rotatórias. 
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Entramos em uma rotatória e nos deparamos com um 
agente de trânsito que estava no local e foi abordado 
por um motorista que lhe pediu uma informação. 
Paramos atrás do carro do cidadão e com isso vários 
carros pararam atrás do nosso. Simplesmente demos 
uma buzinadinha para evitar um acidente. O agente 
tirou o bloquinho de multa do bolso e anotou a placa.  
 Retornamos alguns minutos depois e 
perguntamos se havia nos multado. Disse que sim. 
Perguntamos o motivo da multa e ele nos respondeu 
que foi por desobediência. Falamos: o cidadão parou 
para pedir informação na rotatória, e isso está errado. 
O senhor tinha que ter pedido a ele para parar o carro 
no acostamento para que pudesse lhe dar a 
informação. Então, fotografamos. Estava totalmente 
errado. Imaginem esses agentes com uma arma na 
cintura, já se acham os tais. Disse que fomos 
desobediente.    
 Pensávamos que somente no Município de 
Vila Velha houvesse indústria de multas. 
Prometemos ao motorista que estava atrás que se 
chegar uma multa à nossa casa pintaremos mil 
buracos na Cidade de Vitória. Sabemos como o 
pincel amarelo perturba.  
 Sábado passado, na Praia de Itaparica, houve 
uma reunião com os donos dos quiosques sobre a 
demolição que vêm ocorrendo. O presidente da 
Câmara Municipal de Vila Velha, Sr. José de 
Oliveira Camilo, conduziu muito bem a sessão 
itinerante. Parabéns! Foi corajoso e verdadeiro.  
Parabenizamos também o Deputado Doutor Hércules 
que estava presente. O prefeito quer demolir os 
quiosques e construir quarenta até o final de seu 
mandato. É impossível, é enganação, pois o próximo 
prefeito com certeza não terá condição de construir 
novos quiosques O Prefeito Municipal de Vila Velha 
está gastando nove milhões cento e quatorze mil 
duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e três 
centavos com uma reforma da orla, para colocar 
manilhas para água pluvial . Lá tem uma grande 
placa. É muito dinheiro. Na verdade, S.Ex.ª está 
fazendo uma obra que não vale a pena, é maquiagem 
pura.  
 

Olhem aqui mais uma fotografia: são 
manilhas podres que quebramos com nossas mãos. 
As manilhas estão despedaçando, são fracas, feitas de 
areia e cimento. Isso não tem condição. É dinheiro 
jogado fora. A manilha não suportará realmente a 
quantidade de prédios. Isso é jogar dinheiro público 
fora. Portanto, dinheiro público é abençoado por 
Deus e ninguém respeita.  

 
Achamos que primeiramente o Prefeito 

deveria cumprir com suas obras que estão sendo 
deixadas para trás. Enfim, o Prefeito Municipal de 
Vila Velha deveria executar as obras que colocou no 
orçamento e até hoje não foram realizadas.  

Uma coisa inédita, faraônica, que 
mostraremos aqui, um convite: 

“O Prefeito Municipal de 
Vila Velha tem a honra de convidar 
você e sua família para a assinatura 
da ordem de serviço, do início das 
obras de execução da rede de 
distribuição elétrica e telefônica 
subterrânea e apresentação do projeto 
de modernização da Avenida 
Jerônimo Monteiro. Valor: três 
milhões quatrocentos e noventa e sete 
mil trezentos e cinqüenta e seis reais 
e quarenta e três centavos.” 

 
E nos perguntamos se dará tempo para que 

essas obras sejam realizadas? Estamos no mês de 
abril, depois vêm os meses de maio, junho e julho. 
Para nós isso é “enganar bobo”, é lavagem de 
dinheiro. Durante sete anos essas obras não foram 
executadas e no final do mandato o Prefeito 
Municipal de Vila Velha coloca placas em vários 
pontos do município querendo mostrar serviço, 
querendo mostrar uma coisa que será incapaz de 
realizar. E o povo na rua está de olho e não podemos 
ficar calado, porque dinheiro público é sagrado. 
 Aproveitamos para dizer aos quiosqueiros 
para que não saiam de seus quiosques, não deixem 
demoli-los, porque não serão construídos novos. E se 
os quiosqueiros assinarem um documento dizendo 
que receberão um pagamento no valor de vinte e dois 
mil e seiscentos reais como indenização se darão mal, 
porque não terão novos quiosques. São os 
construtores civis que estão pedindo para o Sr. Max 
Filho tirar os quiosques da orla. Portanto, os 
quiosqueiros não podem sair perdendo.  
 É claro que precisa haver uma reciclagem, mas a 
prefeitura ficou sete anos para realizar essa obra, 
inclusive votamos favorável em 2001, mas já estamos 
em 2008, no final do mandato de S.Ex.ª, que agora 
quer moralizar Vila Velha, quer reconstruir os 
quiosques e urbanizar a orla. 

 Não deixem demolirem seus quiosques, 
porque não dá tempo para a construção de novos. 
Além disso, esse dinheiro da indenização não está no 
orçamento e não sabemos de onde vem. Resumindo, 
quiosque é o único lazer que temos no Município de 
Vila Velha. (Muito bem!) 
  
 O SR. ATAYDE ARMANI – Sr.ª 
Presidenta, pela ordem! Registramos que a 
Presidência da República, no dia 18 de abril de 2008, 
assinou uma Lei n° 11.660, denominando Ponte 
Sérgio Ceotto a ponte sobre o Rio Doce na BR-259, 
no Município de Colatina, no Estado do Espírito 
Santo. 

Não poderíamos deixar de registrar nesta 
Casa o homem público que foi em vida o Sr. Sérgio 
Ceotto, como companheiro do ex-MDB, depois do 
PMDB, como Secretário de Estado no Governo 
Gérson Camata e médico humanitário. 
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Humildemente parabenizamos o Presidente 
da República por ter sancionado essa lei 
denominando Ponte Sérgio Ceotto a ponte sobre o 
Rio Doce na BR-259.  

Parabenizamos a Presidência da República e 
a família do Sr. Sérgio Ceotto por ter o seu nome 
registrado numa obra do Governo Federal. 

 
O SR. PAULO FOLETTO – Sr.ª 

Presidenta, pela ordem! 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Paulo Foletto. 

 
O SR. PAULO FOLETTO – Gostaríamos 

de fazer coro às palavras do Sr. Deputado Atayde 
Armani. Lembramos que na cerimônia de 
inauguração do contorno de Colatina, recentemente 
com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, foi feita a solicitação para que essa 
denominação fosse destinada aquela ponte.  

Havia muitos nomes sugeridos para a ponte e 
o Sr. Deputado Luiz Carlos elaborou o projeto. Mas 
como faz parte de uma rodovia federal é atribuição da 
Câmara Federal ou da Presidência da República. Foi 
feita justiça a um cidadão que levou o nome do 
Município de Colatina na política no Estado do 
Espírito Santo. 

Como V. Ex.ª mesmo observou, em nenhum 
momento ele parou pensando em fazer política com o 
cargo em que ocupou no Governo do Estado à 
época.Trabalhou essa lógica que usamos hoje de 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo de 
norte a sul, destinando verbas e procurando diminuir 
as desigualdades. Sérgio Ceotto é colatinense já 
falecido, médico, pai de dois amigos nossos, o 
advogado Luciano Ceotto que normalmente nos 
assessora no Município de Colatina.  

Parabenizamos V. Ex.ª por ter feito o registro 
à Presidência da República. O nosso abraço sincero à 
família por essa homenagem mais do que justa. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, trazemos à baila novamente um 
tema que está no dia-a-dia dos capixabas. Na 
verdade, este tema não está somente no Estado do 
Espírito Santo, mas em todo o país. 

 Recentemente uma das maiores revistas de 
publicação nacional e um dos grandes jornais de 
repercussão e divulgação nacional fizeram um 
registro do crescimento da frota de veículos na 
capital paulista. A cada dia cresce o número 
excessivo de veículos e que gera um engarrafamento 
de mais de duzentos quilômetros. 

Um grande professor da Fundação Getúlio 
Vargas escreveu um artigo dizendo que o Estado de 
São Paulo teria um apagão no trânsito e que traria 
resultados negativos para todos os estados brasileiros, 
diante da pujança do comércio e do centro de 
negócios que é a capital paulista, que sedia as 
grandes empresas. Os reflexos desse apagão estariam 
sendo sentidos em todos os estados brasileiros e o 
Espírito Santo não estaria fora disso. Há menos de 
um mês o Espírito Santo alcançou a monta de um 
milhão de veículos para um estado com pouco mais 
de três milhões de habitantes e quase metade da 
população capixaba fica na região metropolitana da 
Grande Vitória. Isso é motivo de preocupação na 
Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana. De 
que forma o parlamento capixaba pode contribuir 
para diminuir esse grande problema? Hoje 
mobilidade urbana é tema discutido em todas as 
capitais brasileiras e em todas as cidades do mundo. 
Em algumas cidades de outros países existem 
restrições de placas e se o cidadão quiser trafegar 
com seu veículo paga um imposto, a exemplo de 
Nova Iorque. Em outros países da Europa, como 
Alemanha, Itália e França, foi incentivado o uso da 
bicicleta como forma de ser um transporte 
ecologicamente correto que traria uma qualidade de 
vida para os cidadãos e, ao mesmo tempo, a 
diminuição do número excessivo de veículos nas 
vias, ruas e avenidas das suas cidades. No Espírito 
Santo ainda não existe uma discussão que contemple 
esse tema. Existem ações iniciadas pelo Governo do 
Estado como duplicação de grandes avenidas e a 
solicitação feita pelo Sr. Governador Paulo Hartung 
da duplicação da BR-262, iniciando em frente ao 
posto da Polícia Rodoviária Federal até a região 
serrana. Também foi solicitada a duplicação de 
pontes federais da Grande Vitória, além de outras 
obras que o Governo tem feito como a construção da 
avenida Alice Coutinho Santos, em Cariacica; da 
rodovia Leste-Oeste, conhecida como rodovia 
Aloísio Santos, rodovia que leva o nome de meu pai, 
e tantas outras obras que o governo em conjunto com 
os municípios ou por si só vem promovendo para 
garantir melhor mobilidade urbana para os capixabas.
 Mas não adianta discutirmos mobilidade 
urbana se o conjunto dos municípios não se ativer 
para isso. Hoje a Sr.ª Deputada Luzia Toledo, 
juntamente com o Presidente desta Casa de Leis, Sr. 
Deputado Guerino Zanon, com o Sr. Deputado 
Claudio Vereza e com tantos outros estiveram 
participando do Seminário “Tribuna de 
Sustentabilidade”, promovido pela Rede Tribuna. O 
Governador do Estado, Sr. Paulo Hartung, fez uma 
fala importantíssima, isto é, S. Ex.ª disse que as 
pessoas não deveriam apenas ficar perguntando o que 
as outras poderiam fazer por elas. E, neste caso, o ex-
Presidente dos Estados Unidos John Kennedy disse 
aos seus cidadãos: “Não perguntem ao seu país o que 
ele pode fazer por você e, sim, o que você pode fazer 
pelo seu país”. 
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No Espírito Santo não pode ser diferente. Os 
municípios não podem perguntar o que o estado vai 
fazer por eles. E o Governador citava a questão do 
lixo, que é competência exclusiva das cidades e está 
prevista na regra constitucional. Mas o Governo do 
Estado, preocupado com a questão da criação de 
novos lixões, principalmente nos extremos do estado, 
colocou uma verba e está hoje em parceria com os 
municípios fazendo os consórcios para garantirem 
células que possam receber os resíduos sólidos e 
líquidos para que não existam mais lixões a céu 
aberto, o que faz aumentar a procura por unidades de 
saúde, por demanda hospitalar, aumentando, assim, a 
carga do estado. Agora, por que as cidades não 
podem fazer isso? Por que os municípios da região 
metropolitana não podem perguntar ao estado de que 
forma podemos discutir mobilidade urbana? Um 
exemplo clássico da preocupação que temos é o pólo 
sul, onde a Bal Steel está direcionada para Anchieta e 
ao seu entorno vários municípios serão contemplados 
diante da grandeza dos investimentos. Mas, também, 
serão prejudicados se não houver uma discussão 
sobre mobilidade urbana. Assim, tomamos a 
iniciativa como Presidente da Comissão de 
Transportes e Mobilidade Urbana desta Casa de Leis, 
acompanhado dos nobres Membros, de elaborar um 
seminário que aconteceria no dia 09 de maio. Mas 
como está marcada uma grande apresentação que 
acontecerá no órgão estadual de trânsito, percebemos 
que não poderíamos conflitar os interesses do órgão 
estadual de trânsito que fará uma apresentação de 
como é avaliado o motorista capixaba. Estamos 
transferindo esse grande seminário para o início do 
mês de junho. Essa é uma discussão que temos que 
realizar e não somente esperar do Estado. As obras 
que solicitamos e, se Deus quiser, serão iniciadas e 
concluídas, como a ligação de Vitória-Cariacica 
sobre uma Quarta Ponte; o transporte de mercadorias 
através de barcaças e tantas outras questões que 
podemos trazer através de experiências de estados 
vizinhos, como o Plano Cicloviário feito em outros 
estados; com uma via exclusiva para ônibus que está 
sendo implantada e discutida no Estado do Espírito 
Santo. Porém, não podemos discutir sozinhos.  

Srª Presidente, moro em Cariacica desde que 
nasci. Fui eleito Deputado Estadual do Espírito Santo 
e o meu primeiro mandato começou em 2003, quando 
gastava apenas trinta minutos para chegar a esta 
Assembléia Legislativa. Às 6h50min pegava o meu 
filho e o deixava na escola, em Cariacica, e pegava a 
rodovia BR-262 e vinha para a Assembléia 
Legislativa. Às 7h30min no máximo já estava nesta 
Casa. Hoje a minha vida mudou e tive de 
reorganizar-me. Saio de Cariacica às 7h e só consigo 
chegar a este Parlamento às 8h10min. Vejam a 
duplicação do tempo e a demora para chegar aqui. 
Essa duplicação de tempo foi a duplicação ou 
multiplicação de aquisição de veículos. Não adianta 
se discutir a mobilidade de forma quantitativa. Mas a 
discussão é a qualidade.  

Perguntamos ao Estado: de que forma 
podíamos colaborar? E o Estado respondeu: 
Debatendo mobilidade urbana e é o que estamos 
fazendo. Faremos agora uma união das cidades que 
não podem discutir sozinhas mobilidade urbana. 
Como Vitória pode discutir mobilidade urbana sem 
saber o que pensa a população dos Municípios de 
Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana, enfim a Região 
Metropolitana. Mas nunca saiu do papel e esse papel 
já se faz presente há muitos anos, foi criado até um 
fundo metropolitano que não tem condição de gerir. 
Ao mesmo tempo as cidades não contribuem para, de 
forma efetiva, garantir a discussão a contento das 
necessidades da Grande Vitória. 

Sra Deputada Luzia Toledo, teremos em 
nosso Estado - como acontece no estado paulista - 
restrições de placas, ou seja, veículos com finais de 
placas tais não poderão circular na cidade. Esse não é 
o nosso objetivo. Queremos discutir mobilidade 
urbana de forma qualitativa e não sob a ótica da 
quantidade. Não adianta querermos transportar um 
número maior de passageiros no sistema Transcol, 
aumentando o número de ônibus. A qualidade no 
sistema de transporte público que acontece e deve 
prevalecer, queremos que aumente. Dando maior 
fluidez garantiremos melhor qualidade na mobilidade 
urbana e esse é o nosso trabalho. Fazendo essa 
discussão em Cariacica, em Vila Velha, na Serra, em 
Vitória, em Viana, levando essa discussão para 
Guarapari, Anchieta, onde receberá o pólo, onde uma 
grande indústria Bal Steel estará sendo implantada. 

Srª Deputada Luzia Toledo, estamos 
cumprindo o que prometemos para a sociedade 
capixaba, ou seja, estamos debatendo, propondo e 
trazendo para esta Casa de leis temas que são de 
interesse da sociedade capixaba - não de forma 
singular - de forma plural. (Muito bem!) 

 
A SRª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Informo aos Srs. Deputados que o Sr. 
Deputado Sérgio Borges encontra-se licenciado 
devido a uma forte gripe. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos 
Casteglione.  
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, telespectadores que nos 
acompanham pela TV Assembléia, nesse espaço de 
dez minutos todos os parlamentares têm a 
responsabilidade de trazer temas, principalmente do 
Estado, para o debate, falaremos de dois : um do 
norte e um do sul. 
 No norte capixaba aconteceu a implantação 
do Programa Território da Cidadania. Um programa 
do Governo Federal, do Sr. Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que tem por princípio reunir todas as 
ações do Governo Federal, dezenove ministérios 
investem e aplicam seus recursos em uma 
determinada região do País.  
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No Estado do Espírito Santo a região do 
território norte é formada pelos Municípios de Barra 
de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da 
Barra, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Águia 
Branca, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, 
Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Gabriel da 
Palha, São Mateus, Vila Pavão e Vila Valério, que 
ocupam aproximadamente uma área de quinze mil 
metros quadrados e com aproximadamente 
quatrocentos mil habitantes. Recebem agora esta ação 
do Governo Federal chamado Território de 
Cidadania, que articula cento e trinta e cinco ações de 
quinze ministérios no Estado.  

Ações que vão desde o atendimento da rede 
de saúde até as questões ligadas à agricultura, 
passando pelo saneamento, educação e uma série de 
ações apresentadas de forma articulada em uma 
determinada região do Estado. 

Neste caso a região norte conta com a 
participação de todos os órgãos do Governo Federal 
no Estado, com várias secretarias e com a importante 
presença da sociedade civil organizada que discute 
junto com o Poder Público Estadual, Municipal e 
Federal as ações para esse território.  

São quase cento e cinqüenta e sete milhões 
de reais, muitos já estão sendo investidos em outros 
tantos com projetos em estágio avançado para fazer 
de fato a transformação da realidade dessa região. 
Região essa que tem como principal característica o 
baixo índice de desenvolvimento humano. O 
Governo Federal articulado juntamente com o 
Governo Estadual, com os municípios e a sociedade 
civil têm investido. Esse valor é exclusivo de 
recursos do Governo Federal e, certamente, o 
Governo Estadual e os prefeitos municipais têm 
importantes investimentos nessa região.  

É fundamental a articulação dessa política 
pública, pois foca os recursos públicos em 
determinadas áreas e com isso faz com que o cidadão 
e cidadã dessas regiões sejam melhor atendidos. 

Com relação ao sul do Estado, trazemos à 
tona nesta Casa várias ações realizadas naquela 
região. Os Srs. Deputados Rodrigo Chamoun e 
Marcelo Santos que nos antecederam nesta tribuna, 
falaram da importância dos projetos que chegam 
àquela região, ainda alguns pelo litoral. Mas, na 
região do Município de Cachoeiro do Itapemirim, do 
entorno e pegando o Caparaó obtivemos 
investimentos importantes que preparam a região 
para atração desse desenvolvimento, do litoral para a 
região oeste da região sul do Espírito Santo. 
 Precisamos entrar com o desenvolvimento e 
para isso várias ações do Governo Estadual estão 
sendo realizadas como: a distribuição de recursos do 
royalties, a proposta de fazer uma ação que valorize, 
que leve mais recursos para a região sul do nosso 
Estado que tem, sem dúvida nenhuma, a sua frente, 
uma grande oportunidade de investimentos.  
 Registramos, de maneira especial, os 
investimentos do Governo Federal na cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do Espírito 
Santo.  

Recentemente foi assinado convênio com o 
BNDES que levou vinte e dois milhões de reais de 
recursos do PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento do Governo Federal - que acrescentados 
a mais quatro milhões de reais, do Governo Estadual, 
estão desenvolvendo ações nos bairros da cidade de 
Cachoeiro de Itapemirim, especialmente nos bairros 
de periferia; que precisam de ações na área de 
saneamento e infra-estrutura para melhorar a 
qualidade de vida do nosso povo.  
 Essa ação prepara o Município de Cachoeiro 
de Itapemirim para o futuro. É uma pena que essas 
obras estejam tão atrasadas e que esse projeto tenha 
ficado parado no BNDES, e precisou que o Governo 
Federal criasse o Programa de Aceleração do 
Crescimento para que o recurso chegasse.  
 O Governo Federal foi ao BNDES, 
identificou esse projeto e trabalhou para que o 
recurso fosse liberado para a cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim que, sem dúvida nenhuma, contempla 
toda a região sul do Espírito Santo.  
 O gasoduto da Petrobras Distribuidora já é 
uma realidade. A estação de onde partirá o gasoduto 
que levará o gás até Cachoeiro de Itapemirim já está 
pronta.  
 Em 2006 começamos esse debate e em 2007, 
junto com o Secretário de Estado de 
Desenvolvimento, Sr. Guilherme Gomes Dias, 
realizamos um evento no SENAI, em Cachoeiro de 
Itapemirim, onde lideranças empresariais, donos de 
postos de combustíveis estiveram presente para 
conhecer o projeto do gasoduto para aquela cidade. 
 Esse gás certamente será elemento para 
alavancar o desenvolvimento da nossa região, uma 
vez que várias indústrias, especialmente, a do 
cimento e as do mármore e granito utilizam-se do gás 
para o desenvolvimento de suas ações.  
 O gasoduto é outro passo importante na 
preparação da região sul para o desenvolvimento, 
para sair do atraso em que vivemos há trinta e dois 
anos. Aquela região, aquele Município, sempre saía à 
frente e está com atraso de mais de trinta anos. Esse 
atraso agora está sendo recuperado, com recursos dos 
Governos Estadual e Federal.  
 Outra ação que também é importante 
ressaltar é a obra do Contorno de Cachoeiro de 
Itapemirim. Depois de tanto tempo, de tanta luta, de 
tanto vai e volta no Tribunal de Contas da União, 
esse recurso foi liberado. Foi cassado o direito da 
primeira empresa que ganhou a licitação de forma 
irregular, que não cumpriu com suas prerrogativas, 
não cumpriu a obra e ficou enrolando por mais de 
seis anos. Neste momento é bonito ver as ações, as 
máquinas trabalhando para entregar o mais rápido 
possível a obra do Contorno da Cachoeiro de 
Itapemirim.  
 Essa obra aliada ao gasoduto; às obras do 
PAC; a Ferrovia Litorânea Sul, que também muito 
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em breve se transformará em realidade, certamente, 
estarão preparando o sul do Espírito Santo, a cidade 
de Cachoeiro de Itapemirim, para um futuro em que 
terá capacidade, condição, infra-estrutura e logística 
para atrair o desenvolvimento que está muito 
próximo de nossa região.  
 

Portanto, Srs. Deputados e Deputadas, 
trazemos com alegria a informação do reinício das 
obras do Contorno de Cachoeiro de Itapemirim. 
Quando os Deputados do norte do Estado e demais 
Deputados que viajam  

 
 Certamente, o trânsito pesado das carretas 
que chegam e saem do Município de Cachoeiro do 
Itapemirim com granito e mármore e as que levam 
matéria-prima para a indústria do cimento, não mais 
incomodarão o povo daquele município. E acima de 
tudo, esse contorno facilitará o transporte desses 
materiais tão importantes para a geração de emprego, 
trabalho e renda, e para o desenvolvimento da cidade 
de Cachoeiro do Itapemirim e da Região Sul do 
Estado do Espírito Santo. 
 
 Aliado a tudo isso, ainda podemos observar 
os investimentos na nossa escola técnica, o Cefet-ES, 
inaugurada recentemente pelo Presidente da 
República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, além de 
todos os investimentos feitos pela Universidade 
Federal do Espírito Santo no ensino à distância. O 
Cread é uma realidade hoje na região de Cachoeiro 
de Itapemirim. Atende a muitos estudantes que 
precisam ter acesso ao curso superior, mas que não 
tem condição de ter aula presencial. Por isso, tem que 
se colocar um ensino à distância de qualidade como a 
universidade tem oferecido. 
 
 O Sr. Claudio Vereza – Sr. Deputado Carlos 
Casteglione, parabenizamos V.Ex.ª pelo 
pronunciamento que trata do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim. Mas, na divulgação de uma pesquisa 
da Futura, ontem, deram 49,3% de aprovação para o 
Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da 
Silva, no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Na 
verdade, são 62,1% de aprovação. Houve um erro na 
impressão.  
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE - 
Obrigado pela lembrança, Sr. Deputado Claudio 
Vereza. 
 Ontem, ligamos para o jornal e pedimos a 
correção. Infelizmente, não foi feita. Esperamos, na 
condição de Presidente do Partido dos Trabalhadores 
no Estado do Espírito Santo, que esta correção seja 
feita com a mesma visibilidade. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Findo o tempo destinado aos Oradores 
Inscritos, passa-se à: 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 255/2007, do Deputado 
Robson Vaillant, dispondo sobre a 
importação, comercialização, criação e porte 
de cães da raça Pitt-Bull, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 
19/07/2007. Pareceres nºs 06/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 25/2008, da 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, 
pela aprovação, com emenda. Na Comissão 
de Defesa do Consumidor o Deputado 
Doutor Hércules se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 23.04.2008. (COMISSÕES 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

 
2. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 75/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, que dispõe sobre a 
cassação da eficácia da inscrição no ICMS, 
dos bares, hotéis, restaurantes e similares que 
venderem bebidas alcoólicas a menores de 
idade ou forem flagrados consentindo ou 
comercializando drogas. Publicado no DPL 
do dia 02/04/2008. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE 
FINANÇAS). 

 
3. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 76/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, que dispõe sobre a 
criação do programa de combate ao abuso 
sexual contra crianças e adolescentes e a 
erradicação do trabalho infantil. Publicado no 
DPL do dia 02/04/2008. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

 
4. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 77/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, que dispõe sobre 
pagamento de emolumentos por entidades 
que prestam assistência social e que atuam na 
área ambiental. Publicado no DPL do dia 
02/04/2008. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE CIDADANIA, DE MEIO AMBIENTE 
E DE FINANÇAS). 

 
5. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Resolução nº 03/2008, do 
Deputado Marcelo Santos, que altera a 
ementa e os artigos 1º e 8º da Resolução nº 
2.257/05, que instituiu a Comenda João 
Pereira dos Santos, de Mérito Jornalístico. 
Publicado no DPL do dia 08/04/2008. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
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CIDADANIA, DE CULTURA, DE 
FINANÇAS E À MESA DIRETORA). 

 
6. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 79/2008, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 66/2008, que 
abre Crédito Especial no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), em favor da 
Secretaria de Estado da Economia e 
Planejamento. Publicado no DPL do dia 
09/04/2008. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS). 

 
7. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Resolução nº 67/2007, do 
Deputado Giulianno dos Anjos, que institui a 
medalha “Sabores do Espírito Santo” na 
Assembléia Legislativa. Publicado no DPL 
do dia 14/12/2007. Parecer n.º 72/08, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE CULTURA, DE 
FINANÇAS E À MESA DIRETORA). 

 
8. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 73/2008, da Deputada 
Aparecida Denadai, que dispõe sobre a 
restrição à entrada de consumidores em 
estabelecimentos comerciais. Publicado no 
DPL do dia 02/04/2008. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DE 
FINANÇAS). 

 
9. Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei Complementar nº 08/2008, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 
68/2008, que cria cargos de provimento 
efetivo no âmbito de Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA 
e dá outras providências. Publicado no DPL 
do dia 15/04/2008. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE MEIO 
AMBIENTE E DE FINANÇAS).  

 
10. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em 1.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 14/2007, do 
Deputado Elion Vargas, que altera 
dispositivos da Constituição do Estado que 
tratam do controle de constitucionalidade. 
Publicado no DPL do dia 18/10/2007. 
Parecer nº. 53/2008, da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade e legalidade, 
publicado no DPL do dia 27/03/2008. 
Quorum para aprovação: 3/5(18 votos) – 
votação nominal. 

 
11. Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em 1.º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 12/2007, do 
Deputado Elion Vargas, que acrescenta o 
inciso VII no artigo 211, da Constituição 
Estadual, que trata da preservação da 
biodiversidade genética. Publicado no DPL 
do dia 09/08/2007. Pareceres nºs 303/2006, 
da Comissão de Justiça, pela admissibilidade; 
37/2007, da Comissão de Defesa do 
Consumidor e Meio Ambiente; 07/2007, da 
Comissão de Agricultura, ambos pela 
aprovação e 62/2008, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 
publicados no DPL do dia 02/04/2008.  

 
12. Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, em 1.º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 16/2007, do 
Deputado Elion Vargas e outros, que 
acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 138 da 
Constituição Estadual, que dispõe sobre as 
Limitações do Poder de Tributar. Publicado 
no DPL do dia 23/11/2007. Parecer nº. 
44/2008, da Comissão de Justiça, pela 
inadmissibilidade, publicado no DPL do dia 
10/04/2008. 

 
13. Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei nº 657/2007, 
do Deputado Robson Vaillant, que obriga os 
jornais diários impressos no Estado a 
divulgarem os nomes e imagens de pessoas 
desaparecidas, afim de que seja facilitada a 
procura pelas mesmas. Publicado no DPL do 
dia 02/01/2008. Parecer nº. 77/2008, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 10/04/2008. 

 
14. Discussão Especial, em 2ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 70/2008, da Deputada Aparecida 
Denadai, que cria o Programa de Proteção a 
Crianças e Adolescentes ameaçados de morte 
e cria o Conselho Gestor do Programa. 
Publicado no DPL do dia 02/04/2008. 
 
O SR. JARDEL DOS IDOSOS - Sr. 

Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V.Ex.ª 
ao Projeto de Lei nº. 108/2008, de minha autoria, 
para audiência em Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Defiro o pedido de recurso. 
À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre recurso. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 

pela ordem! No início da Ordem do Dia dirigimo-nos 
a V.Ex.ª e a todos os colegas, Srs. Deputados, para 
convocar atenção para a pauta que votaremos, que 
contem um ponto da mais alta relevância para nós.  
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 Temos várias urgências que não estão sendo 
votadas. Isso representa um múnus muito sério na 
elaboração da pauta e na votação. Porque a partir do 
momento em que as urgências não são votadas, 
outras urgências requeridas por colegas ou pelo 
próprio Governo não têm o andamento necessário. 

 Então, sem embargos dos debates que 
devem acontecer, rogamos aos nossos queridos 
colegas que evitem, ao máximo, o debate, para que 
possamos votar três ou quatro projetos constantes da 
pauta que tem urgência, abrindo, conseqüentemente, 
o requerimento de urgência, amanhã, no Pequeno 
Expediente. 

 É esse o apelo que fazemos para dar maior 
agilidade à votação. Começaremos com o primeiro 
projeto, de preferência. Se não tivermos debates, e 
fazemos esse apelo, facilitará para votarmos. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 255/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Defesa do 
Consumidor, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO PEREIRA) – Sr. Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Defesa do Consumidor e convoco seus membros, Srs. 
Deputados Theodorico Ferraço e Da Vitória. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Defesa do 
Consumidor tendo em vista que o prazo regimental 
do Sr. Deputado Doutor Hércules se encerrou, 
relataremos o Projeto de Lei n° 255/2007, De autoria 
do Sr. Deputado Robson Vaillant, que dispõe sobre a 
importação, comercialização, criação e porte de cães 
da raça pitt-bull e dá outras providências. 

Somos pela aprovação da matéria, acatando a 
emenda apresentada pela Comissão de Justiça. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator.  
 
 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
 O SR. LUCIANO PEREIRA - Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa do Consumidor. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DA VITÓRIA) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Srs. Deputados Theodorico 
Ferraço e Marcelo Coelho. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Segurança 
relatamos o Projeto de Lei n° 255/2007, de autoria do 
Sr. Deputado Robson Vaillant, que dispõe sobre a 
importação, comercialização, criação e porte de cães 
da raça pitt-bull e dá outras providências, pela 
aprovação, acatando a emenda apresentada pela 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator. 
 
 O SR. MARCELO COELHO – Com o 
relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA - Sr. Presidente, o 
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Segurança. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Sr. Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Finanças e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Robson Vaillant, Wanildo Sarnáglia, Luzia Toledo e 
Janete de Sá. 
 Designo para relatar a matéria a Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Finanças, o Projeto de Lei nº 255/2007, 
de autoria do Sr. Deputado Robson Vaillant, dispõe 
sobre a importação, comercialização, criação e porte 
de cães da raça Pitt-Bull, e dá outras providências.  

Já conhecemos esse projeto porque foi 
relatado neste Plenário quarta-feira passada na 
Comissão de Cidadania, cuja presidenta é a Sr.ª 
Deputada Janete de Sá, e onde recebeu uma emenda. 

 O nosso parecer é pela aprovação da matéria, 
com a emenda, acompanhando os pareceres das 
Comissões de Justiça e Cidadania. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Em discussão o 
parecer.(Pausa) 
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Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. ROBSON VAILLANT – Com a 

relatora. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com a 

relatora. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Com a relatora. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 

acompanha o voto da relatora. 
Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Finanças, com a 
emenda. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Conforme decisão aprovada em Plenário, 
convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer 
oral sobre a emenda substitutiva aprovada pela 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Doutor Rafael Favatto e Claudio 
Vereza. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 

 
O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, acolhemos a emenda e 
relatamos pela sua constitucionalidade. A emenda se 
incorpora ao texto do projeto. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer.(Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 

Presidência acompanha o voto do relator. 
Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça. 
Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei nº 
255/2007. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei nº 255/2007. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado com a emenda. 
À Comissão de Justiça para redação final. 
 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 75/2008.  
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Sr. Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª 
recomposição de quorum para efeito de manutenção 
da sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro o requerimento de V.Ex.ª  
 Solicito os Srs. Deputados que registrem 
presença no terminal eletrônico. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(Registram presença os Srs. 
Deputados Cacau Lorenzoni, 
Aparecida Denadai, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Doutor Rafael Favatto, 
Elcio Alvares, Guerino Zanon, Janete 
de Sá, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Marcelo Coelho, Paulo 
Foletto, Robson Vaillant, Rodrigo 
Chamoun, Theodorico Ferraço, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia) 
 
(Retiram-se os Srs. Deputados Atayde 
Armani, Carlos Casteglione, Doutor 
Hércules, Elion Vargas, Euclério 
Sampaio, Freitas, Luiz Carlos Moreira, 
Luzia Toledo e Marcelo Santos) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, registraram presença 
dezessete Srs. Deputados. 
 Há quorum para manutenção da sessão. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Claudio Vereza e Doutor Rafael 
Favatto. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Doutor Rafael Favatto. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
(Sem revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. 
membros da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei n° 
75/2008, de autoria da Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, dispõe sobre a cassação da eficácia da 
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inscrição no ICMS dos bares, hotéis, restaurantes e 
similares que venderem bebidas alcoólicas a menores 
de idade ou forem flagrados consentindo ou 
comercializando drogas. 

Parabenizamos a Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai pela brilhante iniciativa. Certo de ter 
analisado esse projeto, somos pela legalidade e 
constitucionalidade do mesmo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) - Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 

Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
 A SRª. PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Cidadania, Srs. Deputados Luciano 
Pereira, Carlos Casteglione e Robson Vaillant. 

Avoco a matéria para relatar e me prevaleço 
do prazo de até setenta e duas horas para oferecer 
parecer. (Pausa) 

Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n° 76/2008.  

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Claudio Vereza e Doutor Rafael 
Favatto. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Claudio Vereza.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e demais 
membros da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei n° 
76/2008, de iniciativa da Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, dispõe sobre a criação do programa de 

combate ao abuso sexual contra crianças e 
adolescentes e a erradicação do trabalho infantil. 
 A matéria recebeu da Mesa por sua 
publicação e tramitação normal e visa a instalação de 
sinalização educativa nas rodovias da malha viária 
estadual, nas rodovias delegadas e nas rodovias 
federais sob a administração do estado, de placas com 
os seguintes dizeres: “A exploração sexual de 
crianças e adolescentes é crime”, com o número de 
telefone correspondente para que seja feita a 
denúncia; “A exploração do trabalho infantil é 
crime”; com o número de telefone correspondente, 
para que seja feita a denúncia.  
 A matéria é de grande mérito porque 
divulgará para a população, de uma maneira geral, 
essas campanhas contra a exploração sexual de 
crianças e adolescentes e contra a exploração do 
trabalho infantil que tem programas federais, 
estaduais e municipais já em execução, mas que 
precisam ter ampla divulgação. 
 Parabenizamos a Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai pela iniciativa que vem em boa hora, quando 
o debate sobre a violência contra crianças e 
adolescentes no país, felizmente, chegou depois de 
grande divulgação, até de forma exagerada, do caso 
Isabela Nardoni. 
 Mas, soubemos que o programa de televisão 
Fantástico, de ontem, abordou a questão de forma 
mais ampla, trazendo dados sobre a violência contra a 
criança e o adolescente e informando sobre os 
programas que existem para combater a violência. 
 Éramos um dos críticos daquela grande e 
exagerada divulgação do caso Isabela Nardoni, como 
se houvesse apenas esse caso no Brasil. Nas 
periferias, milhares de crianças são violentadas, 
milhares de crianças são exploradas sexualmente, são 
assassinadas, espancadas e parece que a mídia estava 
se esquecendo disso. 
 Felizmente, depois de mais de quinze dias de 
imensa divulgação, um abuso da exploração daquele 
fato, agora o debate da questão essencial está sendo 
feito e veio a tempo. 
 A Sr.ª Deputada Aparecida Denadai está de 
parabéns por trazer essa matéria para este Plenário. 
 Sr. Presidente, com a licença de V.Ex.ª, 
traremos uma palavra in memoriam de um grande 
lutador capixaba que há exatamente quinze anos foi 
assassinado porque defendia causas ambientais e 
sociais. Trata-se do saudoso companheiro Paulo 
César Vinha que, por projeto de lei tramitado nesta 
Casa, foi homenageado em duas iniciativas. Uma, 
dando nome ao antigo Parque de Setiba 
transformando-se em Parque Estadual Paulo César 
Vinha. E outra, com a criação de uma comenda, nesta 
Casa, que homenageia pessoas que atuam na área 
ambiental, que é a Comenda Paulo Vinha. 
 Neste dia em que lembramos quinze anos do 
seu assassinato, homenageamos todos os lutadores 
das causas ambientais e sociais e que são seguidores 
do companheiro Paulo César Vinha, um jovem 
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lutador que teve a sua vida interrompida por dois 
empresários extratores de areia, no Município de 
Guarapari. Embora de forma tardia, felizmente, 
fizeram justiça e os culpados pagaram pelo crime que 
cometeram; um deles ainda está pagando. Mas, 
infelizmente, não temos mais esse lutador em nosso 
meio. 
 Paulo César Vinha está presente na nossa 
luta, na nossa memória, no Parque Estadual Paulo 
César Vinha, na Reserva de Jacarenema e em tantos 
outros pontos onde atuou inclusive como professor de 
Biologia. 
 Sr. Presidente e demais membros da 
Comissão de Justiça, nosso parecer é pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria. (Muito 
bem!) 
   

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer. 

 
O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Jardel do Idosos. 

 
  O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. Membros 
da Comissão de Justiça. Seremos curto e rápido em 
nosso pronunciamento. 
  Parabenizamos a Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, essa brilhante Deputada que amamos e 
mora em nosso coração. 
  Sr.ªs Deputadas e Srs. Deputados, faremos 
um depoimento sobre a exploração de crianças: a 
criança tem que trabalhar mesmo! Ir para as ruas 
trabalhar e quanto mais juntar dinheiro melhor. Se ela 
conseguir juntar dez reais por dia, em um ano estará 
com três mil e setecentos reais na poupança. Quando 
éramos criança, nosso pai tinha muitas lojas em 
Vitória, como: “Brasileirão Roupas; 2001 Roupas; 
Ok Roupas”, mas sempre fomos diferente, sempre 
gostamos de trabalhar, éramos o primeiro a chegar ao 
lixão para quem não sabe. Estudávamos no Colégio 
Maristas, no Colégio São José e no Colégio 
Americano. Éramos o primeiro “filhinho de papai” a 
catar lixo na rua e vender. Éramos o primeiro a 
chegar para vender bolo de aipim, quibe, sonho, 
jornal, picolé, vendíamos tudo. E falamos mais a V. 
Exªs: todas aquelas crianças que trabalhavam 
conosco de catarem, reciclarem, vender terras e 
flores, sonho e papelão, todos esses colegas são bem 
sucedidos. Tem o “Alemão”, de Campo Grande, 
Dono de uma grande empresa em Cariacica; o 
Jorginho, que é dono de uma grande usina de 
reciclagem e outros amigos nossos. Tínhamos dois 
lados de amigos: o rico e o pobre. Do lado pobre 
todos cresceram e enriqueceram. Do lado rico, 

aqueles que surfavam e brincavam de surf, hoje estão 
à míngua. Por quê? não trabalharam. Aqueles que 
“deram duro” venceram. Aplaudimos a todos os que 
cresceram. Então, o trabalho enobrece.  

Falo a minhas filhas para juntarem dinheiro; 
tenho uma filha de dezesseis anos, Kárita de Souza, 
está vendendo jóias; vendendo bem. Falo sempre a 
ela para que guarde, todos os dias, uns dez reais, para 
que quando estiver com trinta anos, ter uma boa 
poupança. E ela responde: sim papai.  

Falamos para todos os jovens: o segredo é 
vender e juntar; “quanto mais galinha, mais ovos”.  
   A exploração de crianças nos deixa 
triste. Muitas vezes vemos crianças pedindo no 
semáforo e a mãe está lá atrás forçando-a a pedir. 
Nunca nada irá satisfazer a essa criança. Aquela 
criança que trabalha, pensando no progresso, no 
futuro, com certeza terá um futuro brilhante e 
vitorioso. (Muito bem!) 
 
  O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Continua em 
discussão o parecer.(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
  O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 
  Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça.  
  Devolvo a matéria à Mesa. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que ofereça parecer oral à matéria. 
 
  O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ROBSON VAILLANT) – Sr. Presidente, na 
ausência da Presidenta e na forma regimental assumo 
a Presidência da Comissão de Cidadania e convoco 
seus membros, Srs. Deputados Luciano Pereira e 
Carlos Casteglione. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
  Srs. Membros da Comissão de Cidadania, 
temos em mãos o Projeto de Lei nº 76/2008, da 
Deputada Aparecida Denadai, que dispõe sobre a 
criação do programa de combate ao abuso sexual 
contra crianças e adolescentes e a erradicação do 
trabalho infantil.  
 O nosso relato é pela aprovação da matéria. (Muito 
bem!) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
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Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Com o 
relator. 
 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Com 
o relator. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT - Sr. 

Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade 
pela Comissão de Cidadania.  
  Devolvo a matéria à Mesa. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
  O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO COELHO) – Sr. Presidente, na 
forma regimental, assumo a presidência da 
Comissão de Segurança e convoco os seus 
membros, os Srs. Deputados Theodorico Ferraço, 
Carlos Casteglione e Doutor Hércules. 

 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Segurança, 

sobre o Projeto de Lei nº. 76/2008, de autoria da 
Srª. Deputada Aparecida Denadai, todas as 
comissões já votaram pela sua constitucionalidade. 
Nós, também, somos pela aprovação da matéria. 
Parabéns Srª. Deputada Aparecida Denadai. 
(Muito bem!) 

 Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

Com o relator. 
 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Com 

o relator. 
 
O DOUTOR HÉRCULES - Com o 

relator. 
 
 O SR. MARCELO COELHO – Sr. 

Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade 
pela Comissão de Segurança. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON)- Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que essa ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Sr. Presidente, na forma 

regimental, assumo a Presidência da Comissão de 
Finanças e convoco os seus membros, os Srs. 
Deputados Robson Vaillant, Wanildo Sarnáglia, 
Luzia Toledo, Doutor Hércules e o Doutor Rafael 
Favatto. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 
 Srs. Membros da Comissão de Finanças, o 

Projeto de Lei nº. 76/2008, de autoria da Srª. 
Deputada Aparecida Denadai, que dispõe sobre a 
criação do programa de combate ao abuso sexual 
contra crianças e adolescentes e a erradicação do 
trabalho infantil.  

 
Cumprimentamos a Srª. Deputada 

Aparecida Denadai pela seriedade do projeto e pela 
oportunidade, pois estamos vivendo um momento 
muito delicado em relação aos crimes contra as 
crianças. Esse projeto é inteiramente factível. V. 
Exª. com muita habilidade colocou o projeto no 
âmbito da nossa Assembléia Legislativa. 
Cumprimentamos V.Exa. porque esse é um projeto 
de grande alcance e a sua iniciativa é bastante 
nobre.  

 
Somos favorável a aprovação do projeto. 

(Muito bem!) 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 

relator. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com 

o relator. 
 
A SRª. LUZIA TOLEDO – Com o 

relator. 
 
O DOUTOR HÉRCULES – Com o 

Relator. 
 
O DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

Com o relator. 
 

  O SR. ELCIO ALVARES – Sr. 
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
76/2008. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei n.º 76/2008. 
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Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
À Secretaria para extração de Autógrafos. 
 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
declarar voto. 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai. 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 

revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, primeiramente 
agradecemos aos colegas Deputados pela 
aprovação do nosso projeto. É uma matéria de vital 
importância, especialmente, pelo momento em que 
estamos vivendo, pela comoção criada pelo 
assassinato dessa criança, que acompanhamos 
diariamente pelos noticiários. 

Registramos que o caso dessa criança é 
apenas uma notícia que está saindo nos jornais 
todos os dias. Lembramos que casos como esse são 
mais comuns do que imaginamos.  

Hoje temos violência contra as crianças em 
todos os aspectos. Muitas vezes, essa violência 
acontece onde não há testemunhas, dentro da 
própria casa, pelos pais, pelos padrastos e pelas 
madrastas e na grande maioria desses fatos, há 
dificuldade de se achar os culpados. Geralmente, 
essas crianças são de tenra idade. Por isso, são 
facilmente manipuladas pelos seus familiares e 
pelo seu agressor. Geralmente, essa violência 
ocorre em um ambiente fechado e muitas vezes 
tem a conivência da parceira, da mãe ou da 
madrasta.Temos ouvido muitos relatos de pais, de 
vizinhos e de pessoas que de certa forma 
acompanharam esse tipo de violência 

Sobre o trabalho infantil, o Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos colocou muito bem, isso no seu 
entender. Mas ousamos discordar de S.Exa., 
porque também já fomos criança. Viemos de uma 
família humilde e trabalhava. Mas os nossos pais 
nunca se valeram do nosso trabalho. Muitas vezes, 
trabalhávamos até por brincadeira, vendendo 
picolé. Todos têm uma história “bonitinha” para 
contar de quando era criança. Mas não é o caso 
dessas crianças, Sr. Deputado Jardel dos Idosos, 
essas crianças são exploradas no seu trabalho e 
sequer têm remuneração. Em alguns casos as mães 
ou pais ficam escondidos explorando a atividade da 
criança. Observamos isso nos sinais de trânsito, ou 
muitas vezes, em atividades que não temos nem 
acesso. Nesse tipo de exploração infantil, a criança 
nem vê a cor do dinheiro.  

Todos temos uma “historinha” para contar 
de quando éramos crianças ou o que fazíamos para 

ganhar algum dinheiro. Não é caso dessas crianças 
que estão sendo exploradas no trabalho, estão 
sendo exploradas sexualmente e estão sendo 
violentadas. Muitas famílias acham que esse tipo 
de violência não é crime; porque é o filho e é o 
parente. 

Temos de conscientizar a sociedade de uma 
forma geral, para que denuncie esse tipo de 
violência. Hoje quando assistimos o noticiário na 
televisão e acompanhamos esse caso pelos jornais, 
ficamos chocados porque se trata de uma criança 
de classe média, que os pais são conscientes, são 
pessoas bem informadas. Imaginem V.Exas. o que 
acontece naquelas famílias em que não há 
informação. Se isso acontece numa família de 
classe média, onde os pais têm curso superior, 
imaginem numa classe em que os pais, muitas 
vezes, não têm orientação, são usuários de drogas, 
são viciados em bebidas alcoólicas. Na maioria das 
vezes, não tomamos conhecimento desses fatos, 
porque não são noticiados. 

Não podemos nos chocar só quando uma 
tragédia acontece e vira notícia no jornal. Nós que 
andamos muito, especialmente na periferia da 
nossa cidade de Cariacica, ouvimos relatos de 
“arrepiar os cabelos” de qualquer um de nós e das 
pessoas que estão nos ouvindo. São coisas terríveis 
feitas contras crianças. Mas esses fatos não saem 
em nenhuma nota no jornal, sequer chegam ao 
conhecimento da sociedade. 
Essas crianças precisam ser protegidas, essas 
crianças precisam do amparo do Estado porque 
muitas vezes as famílias sequer têm estrutura para 
ficar com essas crianças. E esse projeto de nossa 
autoria visa exatamente isso: trazer a 
conscientização e a informação de que isso é 
crime, de que temos que cuidar das nossas crianças 
para evitar que na sua idade adulta se tornem 
marginais. 

Uma criança que não recebe amor dentro 
de sua casa, certamente se tornará um adulto sem 
condições de dar amor a ninguém. Uma criança 
que recebe violência, será um adulto violento. Uma 
criança que é violentada sexualmente dentro de 
casa, quando estiver na idade adulta fará a mesma 
coisa ou terá problemas muito mais graves. 
 Agradecemos a todos os colegas pela 
aprovação do nosso projeto, ressaltando da 
importância de todos nós, Deputados, governo do 
Estado e sociedade como um todo de cuidarmos 
das nossas crianças. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Srs. Deputados, neste momento farei a 
leitura do Ofício nº 028/2008, do Gabinete do 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini, datado de 
28 de abril de 2008. 
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“Prezado Senhor: 
Como é de conhecimento de 

todos, os órgãos da imprensa vêm 
divulgando desde a última quinta 
feira notícias sobre o suposto 
envolvimento do Deputado 
Wolmar Campostrini com os fatos 
investigados pela Polícia Federal 
na chamada Operação Sufrágio. 

Ciente de todos os direitos e 
deveres de qualquer cidadão deste 
país e do juramento por mim 
prestado quando da posse no cargo 
de Deputado Estadual, tenho a 
consciência tranqüila quanto a 
todos os atos por mim praticados 
ao longo de toda minha carreira 
médica e, mais recentemente, de 
minha carreira política. 

Sendo assim, solicito a Mesa 
Diretora que tome as providências 
necessárias junto à Corregedoria 
para que sejam apurados todos os 
fatos noticiados pela imprensa 
envolvendo meu nome, de modo 
que não pairem quaisquer dúvidas 
sobre os verdadeiros responsáveis 
por eventuais irregularidades 
ocorridas. 

Sendo o que tenho para o 
momento, subscrevo-me 

Atenciosamente, 
Deputado Doutor Wolmar 

Campostrini 
Deputado Estadual” 

 
 Desde já encaminho através de ofício à 
Corregedoria esse ofício encaminhado à Mesa 
Diretora pelo Sr. Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini. 
 Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 77/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Doutor Rafael Favatto, Claudio 
Vereza e Cacau Lorenzoni. 
 Avoco a matéria para relatar. 
 Sr. Presidente, requeiro a V.Exª prazo de 
até setenta e duas horas para oferecer parecer à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – É regimental. 

 Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Resolução nº 03/2008. 
 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elion Vargas, Elcio Alvares, Claudio Vereza, 
Cacau Lorenzoni e Doutor Rafael Favatto.  
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo de 
até setenta e duas horas para oferecer parecer á 
matéria. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – É regimental. 

 Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 79/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Robson 
Vaillant, Luzia Toledo, Theodorico Ferraço e 
Doutor Rafael Favatto. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
relatamos pela aprovação da matéria. (Muito 
bem!) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Com o relator. 
 
 O S. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
79/2008.  
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 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 79/2008. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para a extração de autógrafos. 
 Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Resolução n.º 67/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral á 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ROBSON VAILLANT) – Sr. Presidente, na 
forma regimental, assumo a presidência da 
Comissão de Defesa da Cidadania e convoco seus 
membros, Srs. Deputados Luiz Carlos Moreira e 
Carlos Casteglione. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo de 
até setenta e duas horas para oferecer parecer á 
matéria. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – É regimental. 

 Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 73/2008. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Doutor Rafael Favatto, Elcio Alvares, Claudio 
Vereza e Cacau Lorenzoni. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Sr. Presidente, requeiro a V.Ex.ª prazo de 
até setenta e duas horas para oferecer parecer á 
matéria. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – É regimental. 

Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar n.º 08/2008. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Doutor Rafael Favatto, Cacau 
Lorenzoni e Claudio Vereza.  

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Justiça, o 

Projeto de Lei Complementar nº 08/2008, oriundo 
da Mensagem Governamental n° 68/2008, cria 
cargos de provimento efetivo no âmbito do 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – IEMA e dá outras providências. 

O processo requer certa urgência na 
tramitação tendo em vista a necessidade do IEMA 
funcionar com a maior velocidade possível. 

O nosso parecer é pela constitucionalidade 
da matéria. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO AVARES – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Com o relator. 
 
 O SR. CACAU LORENZONI - Com o 

relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator.  
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - Sr. 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Justiça. 

Devolvo a matéria à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (ROBSON VAILLANT) - Sr. Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da 
Comissão de Cidadania e convoco seus membros, 
Srs. Deputados Luiz Carlos Moreira e Carlos 
Casteglione.  

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Cidadania, o 

Projeto de Lei Complementar nº 08/2008, oriundo 
da Mensagem Governamental n° 68/2008, cria 
cargos de provimento efetivo no âmbito do 
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – IEMA e dá outras providências. 

A Comissão de Cidadania é pela aprovação 
da matéria. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – 

Com o relator. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE - 

Com o relator. 
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 O SR. ROBSON VAILLANT - Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Cidadania. 

Devolvo a matéria à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Neste momento passaremos à leitura 
do Ofício GP n° 66/2008, encaminhado ao 
Corregedor-Geral, que diz:  

 
“Considerando os termos 

do Oficio GDDW nº 028/2008 e 
decisão da Mesa da Assembléia 
Legislativa, em reunião realizada 
na data de hoje, solicito a V.Exa., 
em conformidade com o art. 23, 
inciso IV, alínea “d”, do Regimento 
Interno, que promova a apuração, 
nos termos do § 5º do art. 20 da 
Resolução n° 1775, de 29.06.1995, 
dos atos supostamente atribuídos 
ao Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, conforme noticiado 
pela imprensa local e nacional, 
desde o dia 24 do corrente mês, 
relativos à Operação Auxílio-
Sufrágio, deflagrada pela Polícia 
federal, onde são apuradas fraudes 
na Previdência Social. 

    Atenciosamente,  
 
    Guerino Zanon 

Presidente” 
Concedo a palavra à Comissão de Meio 

Ambiente, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(LUCIANO PEREIRA) – Sr. Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da 
Comissão de Meio Ambiente e convoco seus 
membros, Srs. Deputados Doutor Hércules e Jardel 
dos Idosos.  

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Justiça, o 

Projeto de Lei Complementar nº 08/2008, oriundo 
do Governo Estadual, cria cargos de provimento 
efetivo no âmbito do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, para maior 
agilidade dos processos. São quarenta e cinco 
cargos para Analista de Meio Ambiente e dezesseis 
cargos para Analista Econômico, Administrativo e 
Contábil. 

O nosso parecer é pela aprovação da 
matéria. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 

O SR. LUCIANO PEREIRA – Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Meio Ambiente. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
   

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Sr. Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Finanças e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Luiz Carlos Moreira, Robson Vaillant, Luzia 
Toledo, Theodorico Ferraço e Doutor Rafael 
Favatto. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, a 
presente matéria trata-se do Projeto de Lei 
Complementar nº 08/2008, que cria cargos de 
provimento efetivo no âmbito do Instituto Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e 
dá outras providências.  

O nosso parecer é pela aprovação da 
matéria, de acordo com os pareceres anteriores. 
(Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – 
Com o relator. 
 
  O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Com o relator. 
 
 O SR. RAFAEL FAVATTO – Com o 
relator. 
 

O SR. ELCIO ALVARES – Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 08/2008. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei 
Complementar nº 08/2008. 

A presente matéria exige votação nominal. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis à 
matéria votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. 
 Convido os Srs. Deputados para 
registrarem seu voto no terminal eletrônico. 
(Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(Votam SIM os Srs. Deputados 
Cacau Lorenzoni, Aparecida 
Denadai, Carlos Casteglione, 
Claudio Vereza, Doutor Hércules, 
Doutor Rafael Favatto, Elcio 
Alvares, Elion Vargas, Jardel dos 
Idosos, Luciano Pereira, Luiz 
Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Robson Vaillant, 
Rodrigo Chamoun e Theodorico 
Ferraço.) 
  

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Srs. Deputados, votaram SIM dezesseis 
Srs. Deputados e uma abstenção. 
 Em conseqüência, fica aprovado o projeto. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Sr. 

Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs 
Deputadas e Srs. Deputados, parabenizamos a Sr.ª 
Maria da Glória Brito Abaurre, Secretária Estadual 
de Meio Ambiente e o Sr. Governador do Estado 
Paulo Hartung pelo envio desta matéria, que 
extingue dez cargos comissionados e cria novos 
cargos efetivos: dezesseis cargos de Analista 
Econômico, Administrativo e Contábil e quarenta e 
cinco cargos de provimento efetivo de Analista de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

É uma maior estruturação do IEMA para 
que cumpra com suas funções legais e 
constitucionais de analisar projetos, do IEMA para 
que o órgão cumpra com sua função legal e 
constitucional de analisar projetos, oferecer 

licenciamento e conceder licenciamentos para 
empreendimentos em nível estadual, que não são 
poucos. Na palestra do presidente da Petrobras, 
José Sérgio Gabrielli, hoje pela manhã, os números 
foram impressionantes de investimentos que a 
empresa pretende fazer no Brasil e certamente no 
Estado do Espírito Santo. O presidente não 
detalhou os investimentos por estado, mas as metas 
de produção tanto de petróleo, de gás e de refino de 
petróleo são impressionantes.  

Há uma interrogação que o presidente 
deixou no ar. O presidente da Petrobras informou 
em sua palestra que a Petrobras está investindo em 
refinarias no Brasil: uma em Pernambuco, em 
consócio com a Venezuela; outra no Estado do Rio 
de Janeiro, para a área petroquímica; e investirá 
numa terceira, para produtos refinados para 
exportação, que deverá ser construída até 2014.  

A terceira refinaria ainda está sem local 
definido, Presidente Guerino Zanon. Propomos a 
V. Ex.ª que lidere um movimento na Casa para 
solicitarmos à Petrobras que a terceira refinaria 
venha para o Estado do Espírito Santo. V. Ex.ª 
poderia elaborar um documento, com a assinatura 
de todos os trinta deputados, para encaminhá-lo à 
Petrobras em nome da Casa, já que o nosso Estado 
comporta um investimento como este da Petrobras. 

A perspectiva de descoberta de mais 
campos petrolíferos na Bacia de Campos e na 
Bacia do Espírito Santo, localizados na plataforma 
continental, atinge o nosso estado, o que justifica 
claramente a instalação de uma refinaria aqui no 
Estado do Espírito Santo. Claro que a Petrobras irá, 
com critérios técnicos, analisar a possibilidade de 
instalar essa refinaria em algum Estado da União. 
Mas o Espírito Santo está credenciado para receber 
esse investimento. O governador falou bem a esse 
respeito. Disse que o estado trabalha na linha de 
agregar valor à produção existente aqui no estado e 
citou várias cadeias produtivas inclusive a do 
petróleo.  

Essa a proposta que fazemos a V. Ex.ª. 
Temos certeza que a acolherá com presteza. 
(Muito bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Iremos acolhê-la, e parabéns. No 
momento em que estamos discutindo a reforma 
tributária, com a qual o estado possivelmente 
perderá substancial valor, nada mais justo que 
agreguemos valor aos nossos produtos.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. 
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A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
endossamos as palavras do Deputado Claudio 
Vereza no que diz respeito ao projeto que 
acabamos de votar. 

O Governo do Estado do Espírito Santo, na 
pessoa do Governador Paulo Hartung, que mandou 
esse projeto para está Casa de Leis que beneficiará 
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que tem 
à frente a Sr.ª Maria da Glória Abaurre, avança 
cada vez mais. Temos uma grande demanda no 
interior e sabemos da dificuldade que o IEMA tem, 
hoje, por falta de funcionários. Com isso o IEMA 
poderá se organizar com funcionários efetivos. 
Dezesseis funcionários. Isso é muito importante. 
Quem ganha é o Estado do Espírito Santo, 
principalmente quem mora no interior. 

A Assembléia Legislativa avança cada vez 
mais. A discussão de vários projetos foi suspensa 
para que pudéssemos votar o projeto que cria 
cargos no IEMA. O que nos deixou muito feliz, já 
que esta Casa tem um compromisso com os 
técnicos. Com a sua provação teremos técnicos 
qualificados no IEMA e isso é muito importante 
para o Estado do Espírito Santo. 
 Ratificamos as nossas palavras iniciais. Em 
todos os órgãos do governo deve haver essa 
prática. O funcionário efetivo passa por um 
concurso público, portanto, tem qualificação e está 
pronto para atender a uma grande demanda.  

No país inteiro, e não é só no Espírito 
Santo, a questão do meio ambiente, hoje, é 
extremamente forte e precisa ter em seus quadros 
funcionários que tenham condições de trabalhar e 
analisar as demandas. Sabemos como é difícil para 
o setor de mármore e granito conseguir um parecer 
naquele instituto. 

Hoje estivemos juntamente com o 
Deputado Guerino Zanon, que representou muito 
bem esta Casa, participando do seminário da Rede 
Tribuna. O Estado do Espírito Santo viveu, hoje, 
um grande momento com as palestras do 
Governador Paulo Hartung e do Sr. Sérgio 
Gabrielli, presidente da Petrobras. Isso tudo para o 
Espírito Santo necessita que tenhamos cada vez 
mais técnicos com qualificação não só nesse setor, 
mas em todos. A nossa Secretária Maria da Glória 
Abaurre com certeza avança nessa direção. Vemos 
as demandas que existem no IEMA e sabemos que 
a cada dia vai melhorar a resposta para quem paga 
a conta, que é o povo. O povo paga o nosso salário, 
paga as contas do nosso estado com esse acúmulo 
de impostos e precisa ser bem tratado, bem 
recebido e ter uma resposta imediata, correta e 
concreta. 

 
Portanto, parabenizamos o Sr. Governador 

Paulo Hartung, a Sr.ª Secretária Maria da Glória 

Abaurre e a nossa Casa, a Assembléia Legislativa 
que não tem faltado em momento algum. Quando é 
preciso votar matérias estamos sempre aqui em 
alerta, pois sabemos que isso é importante para o 
nosso povo. Esse é o compromisso que assumimos 
quando buscamos o nosso voto. (Muito bem!) 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Sr. 

Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sr.ªs Deputadas, sentimos obrigação 
de vir a esta tribuna não para falar muita coisa, mas 
simplesmente para ratificar o discurso da nossa 
querida Deputada Luzia Toledo. Se 
acrescentássemos qualquer palavra ao seu discurso 
praticamente não cresceria muita coisa na nossa 
fala. Na verdade, S. Ex.ª tem feito um trabalho 
importante em todas as áreas, mas gostaríamos de 
destacar nesses minutos finais da nossa sessão o 
trabalho que a Srª Deputada Luzia Toledo tem feito 
na área de turismo, onde tem sido uma batalhadora, 
tem lutado para que o Estado do Espírito Santo 
cresça e apareça cada vez mais. 

 Não fica muito longe a atuação da nossa 
Deputada Luzia Toledo da atuação do nosso 
Secretário de Turismo, Sr. Marcus Vicente, que 
tem trazido muitas novidades para o nosso Estado 
e também levado as belezas do Estado do Espírito 
Santo a outros lugares. 

 A sua atuação na Secretaria de Estado de 
Turismo é motivo de muito orgulho para nós 
capixabas. 
 Declaramos a nossa satisfação, o nosso 
orgulho de hoje estar nesta Casa de Leis ao lado da 
Srª Deputada Luzia Toledo. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Findo o tempo da presente sessão, vou 
encerrá-la. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, solene, hoje às 19h, e 
para a qual designo: 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
Está encerrada a sessão. 

  
Encerra-se a sessão às dezoito  horas.  

 
* De acordo com a lista de presença apresentada 
pela Diretoria Legislativa da Mesa Diretora, 
deixam de comparecer a presente sessão os Srs. 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, Giulianno 
dos Anjos, Reginaldo Almeida e Sérgio Borges) 
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 NONA SESSÃO SOLENE DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2008. 
 ÀS DEZENOVE HORAS, O SR. 
DEPUTADO MARCELO COELHO OCUPA A 
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberto os trabalhos da presente sessão. 
 Procederei à leitura de um versículo da 
Bíblia. 
 

(O Sr. Deputado Marcelo Coelho 
lê Salmos 55,22) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) - Informo aos Srs. Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene em comemoração 
aos doze anos sem ocorrência de febre aftosa no 
Estado do Espírito Santo, conforme requerimento de 
nossa autoria, aprovado em Plenário. (Pausa) 
 Concedo a palavra ao cerimonialista para 
conduzir a próxima fase desta sessão. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 
Sr. Cleber Bueno Guerra, Secretário de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca; o 
Sr. Paulo Sérgio Azevedo, diretor-presidente do 
Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do 
Espírito Santo, Idaf; o Sr. Nyder Barbosa de 
Menezes, ex-deputado federal e ex-presidente da 
Federação de Agricultura do Espírito Santo; a Sr.ª 
Alba Said, chefe do serviço de sanidade e 
agropecuária da Superintendência Federal de 
Agricultura do Espírito Santo, representando neste 
ato o Sr. Luiz Guilherme Barbosa; o Sr. Silvio 
Queiroz de Oliveira, presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo; 
o Sr. Amilson Ferreira Said, presidente da Sociedade 
de Medicina Veterinária do Espírito Santo; o Sr. 
Natalino Cassaro, presidente da Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura no Espírito Santo; o Sr. 
Estério Colnago, presidente do Sindicato e 
Organização das Cooperativas Brasileiras do Espírito 
Santo.  
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido todos para, de pé, 
ouvirmos a execução do Hino Nacional e o do 
Espírito Santo.  
 

(É executado o Hino Nacional e do 
Espírito Santo) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 

palavra o Sr. Deputado Marcelo Coelho, proponente 
desta sessão solene. 
 
 O SR. MARCELO COELHO – (Sem 
revisão do orador) – Saudamos e agradecemos a 
todos com um boa-noite e um muito obrigado. A 
presença dos senhores nos fortalece e anima. Ficamos 
muito honrado com a presença de todos neste dia 
especial quando comemoraremos e agradecemos 
principalmente aos responsáveis médicos e médicas 
veterinários do Estado do Espírito Santo. 
 Saudamos nosso amigo, Secretário da 
Agricultura em exercício Sr. Cleber Bueno Guerra, 
representando nosso também amigo, Sr. Deputado 
César Colnago; o Sr. Paulo Sérgio Azevedo, 
Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Estado do Espírito Santo; o ex-Deputado 
e brilhante homem que muito contribuiu e continua 
contribuindo para o agronegócio capixaba, Dr. Nyder 
Barbosa de Meneses; a Dr.ª Alba Said, representante 
da Superintendência Federal de Agricultura no 
Estado do Espírito Santo; o Dr. Silvio Queiroz de 
Oliveira, Presidente do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Espírito Santo; o Dr. 
Amilson Ferreira Said, Presidente da Sociedade de 
Medicina Veterinária do Espírito Santo; o Sr. 
Natalino Cassaro, representante da Federação dos 
trabalhadores da Agricultura do Estado do Espírito 
Santo; o Dr. Estério Colnago, representante do 
Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras 
no Espírito Santo. 
 Agradecemos aos familiares que 
acompanham os profissionais; agradecemos, ainda, 
ao Cerimonial que com muito carinho preparou esta 
recepção. Saudamos nossa equipe na pessoa de nosso 
chefe de gabinete, Sr. Hélder Tabosa Delfino, e ao 
nosso amigo, Sr. Antônio Francisco Possati, que 
também é um profissional da medicina e muito 
contribuiu com o Idaf e com a pecuária capixaba e 
neste momento está conosco em nosso gabinete. 
 Sr.ªs e Srs. boa-noite. A pecuária capixaba 
representa atualmente cerca de vinte por cento do 
valor bruto da produção agropecuária em nosso 
Estado contribuindo para a geração de mais de trinta 
e cinco mil empregos diretos. 
 Falo com entusiasmo sobre esse tema, pois 
também sou filho de homem do campo; falo com 
propriedade, pois sei das dificuldades que passa o 
produtor. 
 O cenário desse importante segmento 
produtivo está sedimentado principalmente em 
função do eficiente trabalho executado pela Seag, 
através do Idaf, que ao longo dos últimos doze anos 
proporcionou ao Estado a condição de ter uma 
pecuária livre de febre aftosa. Isso foi possível face à 
parceria e ao apoio da Superintendência Federal do 
Ministério da Agricultura, com a Federação da 
Agricultura do Estado do Espírito Santo, com a 
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do 
Estado do Espírito Santo, Cooperativas 
Agropecuárias representadas aqui pela OCB e, 
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principalmente, com os nossos pecuaristas. 
Entretanto, todo esse trabalho teve o fundamental 
empenho dos médicos veterinários, os grandes 
responsáveis técnicos por essa conquista. 
 Não podemos, neste momento, nos esquecer 
de destacar o apoio incondicional do Governador 
Paulo Hartung, que ao colocar na Seag o Sr. Ricardo 
Ferraço e na presidência do Idaf o nosso querido 
Paulinho (Paulo Sérgio de Azevedo), ainda no 
mandato anterior, permitiu que fosse dado rumo 
correto ao sistema público agrícola e transformado o 
nosso estado em modelo de gestão neste setor. Agora, 
temos no comando o competente Secretário César 
Colnago, dando continuidade e um novo impulso ao 
agronegócio capixaba, focado no desenvolvimento 
regional sustentável. 
 Esta data que hoje comemoramos nos 
chamou a atenção justamente por ter sido na nossa 
cidade de Aracruz que ocorreu o último foco de febre 
aftosa, no dia vinte e três de abril de 1996. 
 Naquela época, o médico veterinário que 
atuou no atendimento e vigilância sanitária foi o 
nosso amigo particular, Dr. Osvaldo Goes de Oliveira 
Filho, que está aqui presente para ser homenageado. 
 A febre aftosa é uma doença de alta 
infecciosidade, que causa grandes perdas econômicas 
e é, sem dúvida, uma barreira sanitária para o 
comércio exterior. 
 Hoje, além da homenagem aos médicos 
veterinários e às várias entidades envolvidas no setor 
pecuário, tenho, com muita honra, a oportunidade de 
homenagear dois produtores: o falecido Sr. Rubens 
Garcia Rodrigues, que era proprietário da Fazenda 
Santa Helena e seria representado pelo seu filho, Sr. 
Mário Sérgio Bichara Rodrigues, que é proprietário 
da Fazenda Brasília, ambas no Município de Baixo 
Guandu e que recentemente obtiveram a certificação 
internacional para exportação de carne. Este fato 
serve de estímulo para que tantas outras propriedades 
se habilitem. O Sr. Mário Sérgio Bichara Rodrigues 
confirmou a presença na parte da manhã, mas me 
ligou na parte da tarde dizendo que não poderia 
comparecer devido a um problema que tanto o aflige.  
 Essas duas propriedades são, dentre mais de 
cento e quarenta propriedades relacionadas pelo 
Sisbov e o Ministério da Agricultura junto com o 
Idaf, as únicas aprovadas pela auditoria realizada por 
técnicos da União Européia. 
 Quero, também, homenagear um homem que 
teve a sua história política e a sua vida integralmente 
dedicada ao homem do campo e às causas desse 
importante setor. Sem nunca desanimar ou buscar 
reconhecimento, atuou de forma marcante em defesa 
da nossa pecuária e da nossa agricultura. Falo com 
orgulho do Exm.° Nyder Barbosa de Menezes. 
 Senhoras e senhores, diante de tudo que foi 
dito aqui, só me resta agradecer a todas as 
instituições e órgãos envolvidos e, em especial, aos 
médicos veterinários, esses heróis quase anônimos 
que, com grande esforço e dedicação, conseguiram 
livrar o nosso estado desse grande mal que é a febre 

aftosa, pois todos sabemos do grande impacto que 
sofreria a economia capixaba se não tivéssemos 
erradicado essa doença do rebanho bovino. 
 Sintam-se, portanto, homenageados não só 
por este deputado, mas por todos os deputados, por 
todos os pecuaristas capixabas, mas, acima de tudo, 
por todo o povo da nossa terra. 
 São de homens assim que o Estado do 
Espírito Santo precisa. São de heróis como vocês que 
precisamos para que juntos possamos ter cada vez 
mais orgulho de dizer: Sou capixaba e esta é a minha 
terra. 
 Muito obrigado a todos vocês. Um bom 
retorno aos seus lares e que Deus possa continuar 
iluminando o nosso caminho. Boa- noite. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido para fazer uso da 
palavra o Sr. Cleber Bueno Guerra, Secretário de 
Estado de Agricultura.  
 
 O SR. CLEBER BUENO GUERRA – 
(Sem revisão do orador) - Boa - noite a todos e a 
todas, cumprimentamos o Sr. Deputado Marcelo 
Coelho, Presidente desta sessão; um cumprimento 
muito especial a grande liderança do Sul do Estado, 
Sr. Nyder Barbosa de Menezes.  
 Há trinta e cinco anos saímos de Viçosa e 
fizemos a opção pelo Estado do Espírito Santo e, 
aqui, já se encontrava o Sr. Nyder Barbosa de 
Menezes à frente das grandes lutas, em benefício da 
nossa agropecuária. 
 Cumprimentamos o Sr. Deputado Atayde 
Armani, Presidente da Comissão de Agricultura, com 
quem temos dividido a honra de trabalhar, na 
Comissão de Agricultura desta Assembléia 
Legislativa.  
 Quebrando o protocolo, em nome da Mesa, 
convidamos o Presidente da Comissão de Agricultura 
da Casa, Sr. Deputado Atayde Armani para 
abrilhantar a Mesa.  
 Cumprimentamos o Sr. Paulo Sérgio 
Azevedo, Presidente do IDAF, em nome de quem 
estendemos o cumprimento a todos os servidores 
desse Instituto presentes nesta sessão. A presença de 
vocês, só abrilhanta esta solenidade. 
Cumprimentamos a Drª. Alba Said, representante da 
Superintendência Federal da Agricultura, parceiro da 
maior importância a esse trabalho; ao Drº. Silvio 
Queiroz de Oliveira , Presidente do Conselho; ao Sr. 
Amilson Ferreira Said, Presidente da Sociedade; ao 
Sr. Natalino Cassaro, Presidente da AFETAES, nosso 
companheiro velho de guerra; ao Dr. Estério 
Colnago, representante do Sindicato e a Organização 
das Cooperativas. Cumprimentamos mesmo não 
estando presentes, os dois produtores aqui nominados 
pelo Sr. Deputado Marcelo Coelho. 
 Amigos e amigas, de uma forma muito 
rápida, o Sr. Deputado Marcelo Coelho indicou o 
caminho, dizendo que as falações deverão ser rápidas 
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e para dedicarmos mais tempo aos nossos 
homenageados.  
 Na condição de sub-Secretário, iniciamos 
justificando a ausência do Sr. César Colnago, que se 
encontra em férias, em viagem ao Exterior com a sua 
família, retornando ao Estado na próxima quinta-
feira.  
 É com muita alegria e com muita honra 
representamos nesta sessão o Secretário de Estado de 
Agricultura e de todo sistema operacional 
constituído, o IDAF, o INCAPER e a CEASA.  
 Inicialmente, cumprimentamos o Sr. 
Deputado Marcelo Coelho pela feliz iniciativa em 
trazer à Mesa, a discussão desse tema que é da mais 
alta importância para o Estado do Espírito Santo. S. 
Exª. Presta, agora, mais um grande serviço que é 
reconhecer o trabalho que tem sido feito no Estado do 
Espírito Santo. E, mais do que reconhecer, vem 
homenagear aquelas pessoas de destaque nesse 
trabalho, que só foi possível, graças a parceria. A 
palavra mágica neste momento é “parceria”, a 
Superintendência Federal do Ministério da 
Agricultura, os Governos Municipais, as 
Cooperativas, as Associações, os Sindicatos e, 
principalmente, a parceria com os produtores. Sem 
eles não faremos absolutamente nada. Eles que são os 
atores verdadeiros, eles que fazem acontecer. 
 Destacamos a importância desta sessão 
solene, quando o Sr. Deputado Marcelo Coelho traz 
essa temática para nesta noite, refletirmos. É 
importante que não esqueçamos de que não podemos 
baixar a guarda e nem descuidar. Esse é um desafio 
permanente que deve ser uma ação diária usando 
sempre da criatividade. 
 Mais uma vez quebrando o protocolo, 
saudamos o nosso amigo Presidente da Faes, Dr. 
Júlio Rocha. 
 Reforçamos a importância de estarmos 
sempre vigilantes. O exemplo do que aconteceu no 
Mato Grosso do Sul, por um desses vacilos técnicos, 
acabou, temporariamente, suspendendo o nosso status 
de zona livre de febre aftosa, pelo foco detectado. É 
importante estar sempre discutindo esse assunto. 
 Viemos de uma reunião do Secretariado com 
o Governador, onde de uma forma muito clara e 
enfática, S.Exª colocou que no Estado do Espírito 
Santo a era da improvisação terminou e que a partir 
de agora é planejamento estratégico: 
acompanhamento, monitoramento, avaliação e 
correção de rumos. Com essa fala muito recente, 
lembramos de que a Secretaria de Estado da 
Agricultura tem concluído o novo PEDEAC- Plano 
Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura 
Capixaba, que prevê novos rumos de uma agricultura 
mais sustentável, uma agricultura do futuro em que 
não cabe mais improvisação. Uma agricultura que 
tem que ter planejamento com muito 
profissionalismo e eficiência. 
 Aproveitamos para lembrar e formular o 
convite de que o Sr.Governador Paulo Hartung e o 
Sr. Secretário César Colnago estarão lançando 

oficialmente o novo PEDEAC no próximo dia 14 de 
maio, às 15hs., provavelmente no Centro de 
Convenções de Vitória, com estimativa de presença 
de cerca de mil oitocentos a duas mil pessoas. 
Traremos um palestrante motivador do tema, o 
renomado agrônomo Francisco Graziano Neto, o 
Chico Graziano, ex-Secretário de Estado da 
Agricultura de São Paulo, atual Secretário de Estado 
de Meio Ambiente. S.Exª foi convidado para fazer 
essa palestra em função de o grande corte desse novo 
PEDEAC é a questão ambiental, é a busca do 
equilíbrio entre produzir preservando, e mais do que 
preservando, recuperando os nossos recursos 
naturais. Daqui para frente o desafio é produzir com 
equilíbrio, recuperando e preservando os nossos 
recursos naturais. 
 O que estaria consignado nesse novo 
planejamento para a nossa pecuária, principalmente a 
de corte? São duas pressões básicas que estarão 
presentes daqui para frente: primeiro, a 
especialização na produção de leite cada vez mais 
incorporando ciência, tecnologia e inovação. A outra 
será a concorrência por áreas, conflito de áreas, uma 
disputa para a cana-de-açúcar, as florestas e a 
fruticultura.  
 Então a perspectiva é muito clara, é a 
diminuição da área da pecuária, tanto da pecuária de 
leite quanto da de corte. Mas essa redução de área 
haverá de ser compensada em larga escala pela 
qualidade dos produtos, pela produtividade e 
principalmente pela certificação, porque hoje o nosso 
desafio de exportar cada vez mais nos impõe limites, 
restrições e que terão que ser trabalhadas com 
competência. 
 Portanto, estaremos de uma forma ou de 
outra envolvidos cada vez mais nessa temática, e o 
governo do Estado procura dar sua contribuição. O 
Sr. Paulo Sérgio deixará informações mais 
específicas. Porém, o Sr. Governador Paulo Hartung 
e o Sr. Secretário César Colnago viabilizaram a 
contratação de novos profissionais, há toda uma 
reestruturação física, renovação de frota, melhoria 
das condições de trabalho. Enfim, para que esse 
órgão continue fazendo esse trabalho. Hoje 
comemoramos alguns de seus frutos, principalmente 
o engajamento do Estado no programa de defesa 
sanitária animal, especificamente na rastreabilidade 
do rebanho, que é o Sisbov. 
 Aproveitamos para cumprimentar todos os 
profissionais que conhecemos de longa data e os que 
chegam. Destacamos que importante é a participação 
do produtor e do pecuarista. Que exista a integração 
cada vez maior do governo Federal, através da 
superintendência do Governo do Estado, da 
Secretaria de Agricultura e do IDAF com os 
pecuaristas.  
 Reforçamos nossos cumprimentos, com 
muita alegria, ao Sr. Deputado Marcelo Coelho em 
nome da Secretaria de Agricultura. Viemos à 
Assembléia Legislativa para lhe dar um grande 
abraço. Se o Sr. César Colnago pudesse, estaria aqui. 
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 Boa noite a todos. (Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convidamos para compor a 
Mesa o Presidente da Federação de Agricultura do 
Estado do Espírito Santo, Sr. Júlio da Silva Rocha 
Júnior. 
Convidamos para uso da palavra o Presidente da 
Comissão de Agricultura da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito santo, Sr. Deputado Atayde 
Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) - Boa noite a todos. É uma honra 
participarmos desta sessão solene. 
 Cumprimentamos o querido amigo, 
companheiro e que nos dá grande alegria na 
Comissão de Agricultura, Sr. Deputado Marcelo 
Coelho, que demonstra a pessoa que é pelo caráter, 
pelas posições e atitudes tomadas dentro da política 
do nosso Estado; o amigo com quem convivemos, 
membro efetivo da Comissão de Agricultura, hoje 
respondendo pela Secretaria de Agricultura, Sr. 
Cleber Bueno Guerra; o Sr. Paulo Sérgio Azevedo, 
representando o Instituto da Defesa Agropecuária, 
IDAF; o Sr. Alba Said, representando a 
Superintendência Federal da Agricultura; o Sr. Sílvio 
Queiroz de Oliveira, representando o Conselho 
Regional de Medicina Veterinária; o Sr. Amilson 
Ferreira Said, representando a Sociedade de Medicina 
Veterinária; o Sr. Natalino Cassaro, amigo que 
conhecemos na política, que representa com muita 
dignidade todos os trabalhadores da agricultura, aqui 
representando o FETAES; o Sr. Estério Colnago, 
amigo que passamos a conhecer e conviver, e com 
quem amanhã, com fé em Deus, estaremos na OCB; 
o Sr. Júlio Rocha, amigo que conhecemos e com 
quem lutamos pela agricultura.  
 Deixamos para cumprimentar por último essa 
pessoa que para nós é um pai dentro da coisa pública. 
Foi ele que nos colocou na política e procuramos 
sempre representar o que ele foi até hoje dentro da 
agricultura, da política, como homem público que foi 
e que é esse grande amigo, grande pai, Sr. Nyder 
Barbosa de Menezes. 
 Dizemos que muito nos orgulha estar nesta 
Casa de Leis representando o agricultor do nosso 
Estado. A primeira preocupação que tivemos – e isso 
já fizemos quando vereador no Município de 
Linhares – com o agricultor e com o trabalhador 
rural. Nosso pai é agropecuarista, produtor de café 
nas Regiões de Linhares e Jaguaré e muito nos 
orgulha o representar.  
 Por incrível que pareça temos uma 
Assembléia Legislativa com cento e poucos anos e 
que não tinha uma comissão permanente da 
agricultura que se preocupasse com nosso agricultor 
rural. Tínhamos uma Comissão de Meio Ambiente 
onde a agricultura era colocada num canto, na 
despensa da comissão e nossa preocupação foi criar a 
Comissão de Agricultura. Mais preocupação tivemos 

no momento de nomearmos os membros da 
Comissão, pessoas representantes do interior do 
Estado do Espírito Santo e do trabalhador rural, que 
são os Srs. Deputados Marcelo Coelho, Cacau 
Lorenzoni, Luciano Pereira e Freitas. Fizemos 
questão de colocar uma cadeira efetiva para a 
FETAES, para a Federação da Agricultura e para a 
Secretaria de Agricultura. 
 E a partir do início desta legislatura, a 
agricultura do nosso Estado tem um espaço dentro da 
Assembléia Legislativa. Esperamos que fosse um 
marco enquanto a Assembléia Legislativa e a 
democracia existirem em nosso país. A Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo passa a ter a 
Casa do Agricultor Rural. 
 Poderíamos hoje parabenizar todos que lutam 
pela agropecuária, mais efetivamente os que lutaram 
contra a Febre Aftosa. Há dois anos não existe mais 
essa doença em nosso Estado. Achamos que o grande 
precursor são os nossos representantes, nossos 
médicos veterinários, pessoas que estão ali no dia a 
dia.  
 Estivemos em uma reunião hoje na 
Federação de Agricultura. O Sr. Júlio da Silva Rocha 
Júnior entregou uma placa a uma família de Baixo 
Guandu. São poucas fazendas no País que ainda 
podem exportar carne para a União Européia. Essa 
família foi a única do Estado do Espírito Santo com 
duas fazendas que exportam a carne para a União 
Européia.  
 Essa família foi a única do Estado do Espírito 
Santo, com duas fazendas, que pode exportar carne. É 
um absurdo o que a União Européia fez conosco, mas 
foram agraciados hoje pela Federação da Agricultura. 
 Nós, como presidente da Comissão de 
Agricultura, não poderíamos deixar de comparecer 
nesta solenidade. A pecuária de nosso Estado tem 
muito que agradecer a vocês pela febre aftosa não 
existir mais há doze anos.  
 Parabenizamos o Sr. Deputado Marcelo 
Coelho por lembrar dessas grandes pessoas que 
ajudam o Espírito Santo a ter essa grande pecuária. 
Deixamos o nosso abraço a V. Ex.ª. Nossa luta 
continua. Não devemos cruzar os braços não só em 
relação à febre aftosa, mas com todas as questões 
relacionadas à agricultura e à agropecuária. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) - Concedo a palavra ao Diretor-
Presidente do IDAF, Sr. Paulo Sérgio Azevedo.  
 
 O SR. PAULO SÉRGIO AZEVEDO – 
(Sem revisão do orador) - Boa-noite a todos! 
Saudamos o Sr. Deputado Marcelo Coelho, 
proponente desta solenidade; o Sr. Deputado Atayde 
Armani; o Sr. Nyder Barbosa de Menezes. Sinto-me 
feliz de encontrá-lo nesta sessão, firme, como há 
trinta anos, quando cheguei no Município de 
Linhares, sempre se empenhando na luta dos 
agricultores e dizendo que deveríamos ter esperança e 
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não poderíamos desistir de lutar em momento algum. 
Parabéns por continuar sendo aguerrido! 
 Saudamos também o Sr. Cleber Bueno 
Guerra, representando o Secretário de Estado da 
Agricultura, Sr. César Colnago, companheiro desde a 
época que estava naquela batalha na Emcapa e 
Incaper.  
 Saudamos a Dr.ª Alba Said, do Ministério da 
Agricultura, sempre nos dando apoio e trabalhando 
juntamente com a Dr.ª Telma Regina de Oliveira de 
Paula; o Sr. Silvio Queiroz de Oliveira, representante 
do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que 
tem buscado uma parceria com o IDAF; o Dr. 
Amilson Ferreira Said, pelo trabalho que realizou na 
Sociedade de Medicina Veterinária.  
 Cumprimentamos também o Sr. Natalino 
Cassaro, companheiro desde a época do fórum de 
secretários, quando fizemos uma longa caminhada 
pelo Estado na busca de dias melhores para a 
agricultura, naquela época em que o orçamento para a 
agricultura era pouco mais de um por cento e tivemos 
a oportunidade de nos reunir, lutar e ir à Assembléia 
Legislativa, quando ainda era no centro de Vitória, na 
busca de um orçamento digno para a agricultura, 
também na busca de concurso público para 
funcionários da agricultura.  
 Saudamos o Sr. Estério Colnago, 
companheiro que conheci há pouco tempo mas que 
tem sido um grande parceiro no trabalho, no dia-a-dia 
e companheiro do IDAF - Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo.  
 Também saudamos o Dr. Júlio da Silva 
Rocha, meu instrutor quando entrei na Emater, em 
1978 e é um companheiro que está sempre pronto 
para tudo. 
 Depois de tudo que disseram os Srs. 
Deputados Marcelo Coelho e Atayde Armani, 
saudamos os médicos veterinários e os funcionários 
do IDAF presentes nesta homenagem.  
 Essa homenagem é digna de vocês. Vocês 
fazem um trabalho árduo que teve início em 1971 
pela velha guarda do IDAF, inclusive há alguns 
presentes nesta sessão, como os Drs. Antônio Carlos 
de Souza, Osvaldo Goes de Oliveira Filho, Edmar 
Cavalcante Lima, Matheus Ferreira da Costa 
Oliveira, o Possati e a Dr.ª Laís Maria Ferreira 
Mendes da Silva, que trabalharam juntos em 1978, 
além de tantos outros que já se foram. 
 Os principais atores deste trabalho são os 
médicos veterinários. Não podemos esquecer os 
demais funcionários, tanto na época da Gecofa - 
Grupo Executivo Estadual de Combate à Febre 
Aftosa, depois Emespe - Empresa Espírito Santense 
de Pecuária - quanto hoje, nos últimos doze anos, o 
IDAF e também outros parceiros, como o Ministério 
da Agricultura, a Fetaes – Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura do Espírito Santo; os 
sindicatos; as lideranças rurais e o sistema 
cooperativo. Todos caminharam juntos para que o 
nosso Estado chegasse à situação que se encontra 
hoje: doze anos sem febre aftosa.  

É um trabalho que a turma jovem, juntamente com a 
Defesa Sanitária tem que dar continuidade, manter a 
vigilância, ficar sempre alerta. Febre aftosa não avisa 
a hora que vai chegar. É importante continuar esse 
trabalho e essa luta. 
 É importante ressaltar a determinação do Sr. 
Governador Paulo Hartung em mudar a “cara” do 
Estado do Espírito Santo. S.Ex.ª, juntamente com os 
Srs. Ricardo Ferraço e César Colnago deram 
condições de trabalho ao IDAF e procurando mudar 
essa estrutura que encontramos, deram treinamento, 
acima de tudo a realização do concurso público, que 
é um fator importantíssimo dentro desse trabalho. 
Todos, há muito tempo, vêm lutando.  
 No ano de 2003, quando cheguei no IDAF, 
tínhamos quarenta e seis profissionais da área de 
veterinária, vinte e oito de designação temporária e, 
hoje, cinco anos depois, temos setenta e três 
profissionais, todos concursados. Essa é uma vitória 
da classe médica veterinária. 
 Não foi só isso, houve também a melhoria da 
estrutura e das condições de trabalho. Acabou aquela 
situação que ocorria no passado, quando o 
profissional não trabalhava porque faltava até 
combustível para se deslocar. Faltava também 
salário. O trabalho de recuperação da agricultura do 
Estado continua sendo feito.  
 Para se ter uma noção, nos cinco anos que 
antecederam a administração atual, o IDAF recebeu 
apenas onze milhões para investimento e custeio. Nos 
cinco anos desta administração, já foram investidos 
um total de vinte e oito milhões e setecentos mil 
reais, quase triplicou esse orçamento. Daí a 
determinação do Secretário e do Governo para o 
apoio à instituição e ao trabalho. 
 Encerrando minhas palavras, parabenizamos 
o Deputado Marcelo Coelho pela iniciativa. Talvez 
seja a primeira vez que os médicos veterinários e 
principalmente os funcionários do Idaf recebem uma 
homenagem. Isso é importante e serve de bálsamo, 
serve de incentivo a esses profissionais que há tanto 
tempo ficaram esquecidos.  
 Parabéns pela luta de todos. Vocês são 
funcionários da instituição e continuem nessa batalha 
juntamente com os parceiros, jamais os esquecendo. 
Vejam nesse jovem deputado da Comissão de 
Agricultura um ponto de apoio para que a luta 
continue. Muito obrigado. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) –Anunciamos e agradecemos as 
presenças dos vereadores Anderson Segatto Ghidetti, 
Rosane Ribeiro Machado, e Rodrigo Moro Capo 
Scopel, sempre compromissados com a agricultura do 
Município de Aracruz.  
 Concedo a palavra ao presidente da 
Sociedade de Medicina Veterinária do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Amilson Ferreira Said. 
 

O SR. AMILSON FERREIRA SAID – 
(Sem revisão do orador) – Sr. Deputado Marcelo 
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Coelho, presidindo esta sessão solene e grande 
idealizador deste evento, na pessoa de V. Ex.ª 
cumprimentamos todas as autoridades, os médicos e 
as médicas veterinárias e os amigos presentes a esta 
sessão. 

Este é um momento de grande alegria e 
satisfação para todos nós, médicos veterinários 
capixabas. Durante muitos anos lutamos de forma 
direta ou indireta para alcançarmos essa grande 
marca de doze anos sem febre aftosa no Estado do 
Espírito Santo. 

Lembro-me com certo saudosismo do início 
das campanhas de combate à febre aftosa com a 
Gecofa - Grupo Executivo de Combate à Febre 
Aftosa, e depois com a Emespe, considerada a casa 
do médico veterinário e, hoje, Idaf. Todas essas 
instituições foram e são de suma importância para o 
controle dessa doença que se chama febre aftosa.  

Certamente, muito de vocês foram pioneiros 
nessa tarefa de grande responsabilidade que é manter 
o controle da febre aftosa. Mas também não podemos 
deixar de esquecer tantos outros que, cumprida sua 
missão aqui na terra, Deus os levou para junto Dele, e 
com que certeza lá de cima estão olhando e batendo 
palma por essa iniciativa do Deputado Marcelo 
Coelho. 

As lutas foram muitas, e acreditamos que em 
alguns momentos tiveram vontade de desistir, mas a 
persistência vence todos os obstáculos e com certeza 
não foram poucos, mas o conhecimento técnico, a 
perseverança levou o Espírito Santo a essa posição de 
destaque na área de sanidade animal, no controle da 
febre aftosa em nosso Estado.  

Lembramo-nos também da alegria que 
tivemos quando há alguns anos implantamos no 
Espírito Santo o serviço de inspeção estadual. 
Implantamos porque estávamos junto apesar de 
sermos funcionário do Ministério da Agricultura. 
Participando da entidade de classe trabalhamos e 
colaboramos na organização da inspeção estadual, o 
que muito nos orgulha, pois o n osso exemplo foi 
motivo de apresentação em vários estados da 
Federação, que seguiram a trilha que o Espírito Santo 
seguiu, implantando o serviço de inspeção estadual.  

Aproveito essa grande oportunidade, Sr. 
Cleber Bueno Guerra e Sr. Paulo César, para dizer 
que fomos pioneiros, como também em outra luta na 
área da inspeção. Todos sabem que o Ministério abriu 
as portas para a implantação do Sisbe - Sistema 
Brasileiro de Inspeção.  

Está na hora dos governantes, dos técnicos, 
da Secretaria de Agricultura e especialmente do 
presidente do Idaf ver que temos hoje uma estrutura 
suficiente, suporte técnico e legislação para 
implantarmos o Sistema Brasileiro de Inspeção no 
Estado do Espírito Santo. E assim como fomos o 
pioneiro na implantação no serviço de inspeção 
estadual, sermos o primeiro Estado da Federação a 
implantar o sistema brasileiro de inspeção e 
proporcionarmos a quase uma centena de empresas 
registradas no serviço de inspeção estadual que não 

fiquem apenas comercializando seus produtos dentro 
do próprio Estado, mas que possam expandir para 
outros Estados, principalmente na Região Sudeste, 
especialmente para os Estados de Minas Gerais, 
Bahia e Rio de Janeiro, aumentar assim sua 
produção, a oportunidade de emprego e a arrecadação 
de ICMS e automaticamente aumentar o parque 
industrial do nosso Estado. 

Lanço aqui esta proposta e tenho certeza que 
terá repercussão nos órgãos governamentais porque 
acima de tudo beneficiará a quase uma centena de 
empresários que hoje são reféns de uma legislação 
que tem a mesma situação da inspeção federal, mas 
só podem comercializar dentro do Estado do Espírito 
Santo.  

Temos que abrir o leque. Não importa a 
nossa responsabilidade, porque o tamanho da 
responsabilidade que assumiremos certamente será 
proporcional ao tamanho da competência que temos 
para assumir o serviço de inspeção no Estado e aderir 
ao Sistema Brasileiro de Inspeção e deixar que 
nossos industriais possam comercializar em todo o 
Estado da Federação e não apenas no Espírito Santo.  

Essa é a minha sugestão e gostaria que fosse 
analisado com carinho por todos os governantes e 
aproveitamos a oportunidade para pedir ao Sr. 
Deputado Marcelo Coelho para que junto com seus 
pares na Assembléia Legislativa fosse uma voz que 
levantasse a assumisse essa bandeira. 

Agradeço a oportunidade e parabenizo todos 
os médicos veterinários que fizeram da febre aftosa 
um bicho sem cabeça, que não pode caminhar para 
lugar algum, que está praticamente morto e tenho 
certeza de que não voltará nesse Estado. 

Parabenizo também o Sr. Deputado Marcelo 
Coelho pela iniciativa e agradeço a atenção. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

COELHO) – Agradecemos a presença dos Srs. 
Veradores Anderson Ghidetti, Rodrigo Scopel e 
Rosane Machado, do Município de Aracruz. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento a Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo presta 
homenagem aos Médicos Veterinários por ocasião da 
Comemoração aos doze anos sem ocorrência de febre 
aftosa na Pecuária Capixaba e em reconhecimento 
dos relevantes serviços prestados, na conquista de 
área livre da doença no Estado do Espírito Santo. 

Passaremos à entrega dos diplomas aos 
homenageados. 

Convido o Dr. Alfredo de Paoli, Médico 
Veterinário, que atua no escritório do IDAF do 
Município de Cariacica onde exerce a função na Área 
de Defesa Sanitária Animal e Dispenção de Produtos 
de Origem Animal, para receber o diploma das mãos 
dos Srs. Deputados Marcelo Coelho eAtayde Armani. 
(Pausa) 
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(O convidado recebe o diploma) 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Altino de Souza 
e Silva, médico veterinário, chefe do escritório do 
IDAF, no Município de Rio Novo do Sul, para 
receber o diploma das mãos dos Srs. Deputados 
Marcelo Coelho e Atayde Armani. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – 

(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido o Dr. 
Antonio Carlos de Souza, médico veterinário, 
especialista em saúde animal pela USP, iniciou suas 
atividades em 1972 implantando o Programa de 
Controle e Erradicação da Febre Aftosa no Espírito 
Santo.Atualmente é o responsável técnico de 
indústrias de produtos de origem animal, para receber 
o diploma das mãos dos Srs. Deputados Atayde 
Armani e Marcelo Coelho. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Dinahyr Gomes 
de Oliveira, médico veterinário, atualmente é chefe 
de escritório no Município de Afonso Claudio, para 
receber o diploma das mãos dos Srs. Deputados 
Atayde Armani e Marcelo Coelho. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Dr. Domingos 
Luiz Uliana, médico veterinário, atualmente é chefe 
do escritório do IDAF no Município de Nova 
Venécia, para receber o diploma das mãos dos Srs. 
Deputados Atayde Armani e Marcelo Coelho. 
(Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Edmar 
Cavalcante Lima, médico veterinário, atualmente é o 
chefe do serviço de inspeção estadual do IDAF no 
escritório central, para receber o diploma das mãos 
dos Srs. Deputados Atayde Armani e Marcelo 
Coelho. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Eduardo 
Esquerdo Filho, médico veterinário, exerce o cargo 
de chefe regional do escritório do Município de 
Cariacica e membro do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária, para receber o diploma das 
mãos dos Srs. Deputados Atayde Armani e Marcelo 
Coelho. (Pausa) 

(O convidado recebe o diploma) 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Evaldo José 
Cunha Gabetto, médico veterinário, atualmente atua 
no escritório do IDAF do Município de Guarapari, 
para receber o diploma das mãos dos Srs. Deputados 
Atayde Armani e Marcelo Coelho. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Dr.ª Laís Maria 
Ferreira Mendes da Silva, médica veterinária, exerce 
o cargo de chefe do Departamento de Defesa 
Sanitária do IDAF, para receber o diploma das mãos 
dos Srs. Deputados Atayde Armani e Marcelo 
Coelho. (Pausa) 

 
(A convidada recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Marcio Machado 
de Faria, médico veterinário, atualmente é chefe do 
escritório do IDAF do Município de Guarapari, para 
receber o diploma das mãos dos Srs. Deputados 
Atayde Armani e Marcelo Coelho. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Matheus Ferreira 
da Costa Oliveira, médico veterinário, ex-chefe do 
escritório do IDAF no Município de Colatina e atual 
chefe do escritório do Município de Barra de São 
Francisco, para receber o diploma das mãos dos Srs. 
Deputados Atayde Armani e Marcelo Coelho. 
(Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Nézio Faber da 
Silva, médico veterinário, atualmente é chefe do 
escritório do IDAF de Mimoso do Sul e membro do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Espírito Santo, para receber o diploma das mãos dos 
Srs. Deputados Atayde Armani e Marcelo Coelho. 
(Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Raphael 
Reinaldo Pagotto, médico veterinário, especialista em 
Laboratório de Raiva e Anemia Infecciosa Eqüina e 
Coordena o Instituto Biológico do IDAF, para 
receber o diploma das mãos dos Srs. Deputados 
Atayde Armani e Marcelo Coelho. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Dr. José Brás 
Mendes da Silva, médico veterinário, especialista em 
saúde animal e atuou desde 1972 na implantação do 
Programa de Controle e Erradicação da Febre Aftosa 
no Estado do Espírito Santo, atualmente atua no 
Centro de Controle de Zoonoses do Município de 
Cariacica, para receber o diploma das mãos dos Srs. 
Deputados Atayde Armani e Marcelo Coelho. 
(Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Dr.ª Telma Regina de 
Oliveira de Paula, médica veterinária especialista em 
saúde animal, servidora do Ministério da Agricultura 
e ex-Chefe do Serviço de Defesa Sanitária, para 
receber o diploma das mãos dos Srs. Deputados 
Atayde Armani e Marcelo Coelho. (Pausa) 

 
(A convidada recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Nyder Barbosa 
de Menezes, ex-Deputado Federal e ex-Presidente da 
Federação da Agricultura do Estado do Espírito 
Santo, para receber o diploma das mãos dos Srs. 
Deputados Atayde Armani e Marcelo Coelho. 
(Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Osvaldo Goes de 
Oliveira Filho, médico veterinário, atualmente 
trabalha no escritório do IDAF do Município de 
Cariacica, atuou no último foco de Febre Aftosa 
ocorrido no Município de Aracruz, para receber o 
diploma das mãos dos Srs. Deputados Atayde 
Armani e Marcelo Coelho e dos Srs. Vereadores 
Anderson Ghidetti, Rodrigo Scopel e Rosane 
Machado, do Município de Aracruz. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Nélio Eler, 
médico veterinário, presta relevantes serviços 
agropecuários na região de Aracruz através de sua 
Empresa Nutrial, para receber o diploma das mãos 
dos Srs. Deputados Atayde Armani e Marcelo Coelho 
e dos Srs. Vereadores Anderson Ghidetti, Rodrigo 
Scopel e Rosane Machado, do Município de Aracruz. 
(Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento 
homenagearemos as Entidades por ocasião da 

comemoração dos 12 Anos sem Febre Aftosa na 
Pecuária Capixaba e em e em reconhecimento pelo 
apoio dessa instituição na conquista de área da 
doença no Estado. 

Convido o Sr. Paulo Sérgio Azevedo do 
IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do 
Estado do Espírito Santo, para receber o diploma das 
mãos dos Srs. Deputados Atayde Armani e Marcelo 
Coelho e dos Srs. Vereadores Anderson Ghidetti, 
Rodrigo Scopel e Rosane Machado, do Município de 
Aracruz. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Cleber Bueno 
Guerra, representando a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca, 
para receber o diploma das mãos dos Srs. Deputados 
Atayde Armani e Marcelo Coelho.  
 
  (O convidado recebe o diploma) 
  
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Dr.ª Alba Said, 
Chefe do Serviço de Sanidade Agropecuária, 
representando a Superintendência Federal da 
Agricultura no Estado do Espírito Santo, para receber 
o diploma das mãos dos Srs. Deputados Atayde 
Armani e Marcelo Coelho.  
 
  (A convidada recebe o diploma)  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Silvio Queiroz 
de Oliveira, Presidente do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo, 
para receber o diploma das mãos dos Srs. Deputados 
Atayde Armani e Marcelo Coelho.  
 
  (O homenageado recebe o diploma)  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Amilson Ferreira 
Said, representando a Sociedade de Medicina 
Veterinária do Estado do Espírito Santo, para receber 
o diploma das mãos dos Srs. Deputados Atayde 
Armani e Marcelo Coelho.  
 
  (O convidado recebe o diploma)  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Dr. Júlio da Silva 
Rocha Júnior, representando a Federação da 
Agricultura do Estado do Espírito Santo, para receber 
o diploma das mãos dos Srs. Deputados Atayde 
Armani e Marcelo Coelho.  
 
  (O convidado recebe o diploma)  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Natalino Cassaro, 
representando a Federação dos Trabalhadores da 
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Agricultura do Estado do Espírito Santo, para receber 
o diploma das mãos dos Srs. Deputados Atayde 
Armani e Marcelo Coelho.  
 
  (O convidado recebe o diploma)  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Esterio Colnago, 
representando o Sindicato e Organização das 
Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, 
para receber o diploma das mãos dos Srs. Deputados 
Atayde Armani e Marcelo Coelho.  
 
  (O convidado recebe o diploma)  
  
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Encerrada a entrega das 
homenagens, convido o Sr Silvio Queiroz de Oliveira 
para fazer uso da palavra em nome dos 
homenageados. 
 
 O SR. SILVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA 
– (Sem revisão do orador) - Excelentíssimo Sr. 
Deputado Marcelo Coelho, Senhores componentes da 
Mesa,; Senhores homenageados, médicos 
veterinários e demais presentes. É honroso para mim, 
como representante da classe médica veterinária e 
zootecnista, participar de um evento como esse em 
que o médico veterinário é lembrado como o autor 
principal do controle sanitário de uma doença que, 
além da sua importância para a saúde pública, tem 
trazido ao País grande prejuízo econômico. Tem se 
divulgado na imprensa, e com muito orgulho, que o 
Estado do Espírito Santo goza da benesse de Estado 
isento da febre aftosa, reconhecido 
internacionalmente, mas não se divulga que isso é 
graças aos profissionais médicos e veterinários.
 Porém, hoje, os nossos olhos podem 
contemplar esse reconhecimento e nos resta, em 
nome da medicina veterinária e da zootecnia, 
agradecer ao Sr. Deputado Marcelo Santos por 
vislumbrar e reconhecer o papel do médico 
veterinário. Que Deus continue iluminando V.Ex.ª na 
tarefa de representar, nesta Casa, o povo espírito-
santense e - quem sabe - o povo brasileiro. Muito 
Obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
COELHO) - Mais uma vez agradeço a todos pelas 
presenças. 
 Este Deputado que vos fala gostaria de fazer 
uma retrospectiva. Há mais ou menos dois anos fui 
convidado, com muita honra, pelo Governador do 
Estado, Sr. Paulo Hartung, para fazer parte da sua 
equipe de trabalho como gerente de planejamento 
rural sustentável. Naquele momento ainda era o 
Secretário de Estado da Agricultura o vice-
Governador, Sr. Ricardo Ferraço, com quem aprendi 
muito. Já tinha uma história de amizade, de 
irmandade naquele momento com o Presidente do 
Idaf, Sr. Paulo Azevedo. Fui recebido, por todos 

daquela Secretaria, de braços abertos e eles foram 
para mim professores e amigos. Talvez tenha sido o 
momento mais difícil da minha vida após perder uma 
eleição. 
 Mas recebi naquela secretaria, o Instituto 
Idaf, amigos que me abraçaram e que me ajudaram. 
 Registro, principalmente, um desses amigos, 
o Antônio Carlos, o Tonico, que me levou para 
conhecer os setenta e oito municípios capixabas. 
Muito obrigado Tonico, obrigado pelo seu carinho, 
pela sua confiança, por suas palavras, pela sua 
sabedoria. Me apresentando a seus amigos e que 
posso falar, com muita humildade, que também são 
meus amigos, nesses quatro cantos do Espírito Santo. 
 Não tenho dúvida de que Deus me permitiu 
chegar onde estou. Tenho muita honra em ser 
deputado estadual neste momento que o Espírito 
Santo vive. Tenho honra de ser deputado da base do 
Governo Paulo Hartung, um governante que olha 
para o interior do Espírito Santo com muito 
comprometimento, que respeita o trabalhador, um 
homem que luta e faz jus.  
 Só tenho que agradecer a Deus. Se Deus me 
permitir pedir alguma coisa, só posso pedir que Ele 
continue me abençoando da forma que está. 
 Agradeço a presença dos vereadores, meus 
amigos, Sr. Rodrigo Escopel, Sr.ª Rosane Machado e 
Sr. Anderson Ghidetti que estão comprometidos 
principalmente com os homens do campo. 
 Agradeço mais uma vez, os componentes da 
Mesa; o Presidente Atayde Armani. Repito: S.Ex.ª 
tem conduzido a nossa comissão com muita 
responsabilidade, com maestria, com carinho, 
compartilhando as decisões. É importante dizer isso. 
S.Ex.ª não fala da comissão, em nenhum momento, 
apenas como presidente, mas como os cinco 
membros efetivos da Comissão de Agricultura. 
Tenho muito honra de ser amigo e companheiro de 
S.Ex.ª e de estar na comissão onde tenho aprendido 
muito. 
 Agradeço a todos, mas, principalmente nesta 
noite, agradeço os médicos e as médicas veterinárias 
que têm contribuído com a pecuária capixaba, com 
nosso homem do campo, agradeço por esse carinho, 
essa determinação.  
 Deus tem abençoado esta terra que hoje faz 
jus ao nome Espírito Santo. Que Deus continue 
abençoando todos nós. 
 Findo o tempo da presente sessão, vou 
encerrá-la. Antes, porém, convoco os Srs. Deputados 
para a próxima, ordinária, e para a qual designo: 
 

 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

 ORDEM DO DIA: A mesma pauta da 
sessão ordinária anterior, exceto as matérias votadas 
e mais: discussão única, em regime de urgência do 
projeto de lei nº 69/2008.  
 

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às vinte horas e 
quarenta e três minutos.  
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 28 de abril de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 93/2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto ao exame dessa ilustre Casa de Leis 
o anexo projeto de lei onde proponho a instituição de 
prêmio para quem fornecer informações de notória 
relevância para a segurança pública. 

Busca-se com isso concretizar o que dispõe o 
artigo 144 da Constituição  Federal que diz – a 
segurança pública é dever do Estado , direito e 
responsabilidade de todos.  

Quer-se, com isso, dotar a administração 
pública de mecanismos adequados ao cumprimento 
de sua responsabilidade no setor, aplicando, assim, 
todos os meios lícitos de combate à criminalidade. 

Objetiva, portanto, esta proposição seja 
autorizado o Estado, através da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, a 
oferecer recompensa aos cidadãos que prestarem 
informações de notória relevância para a segurança 
pública no sentido de identificar e  localizar pessoas 
praticantes de crimes considerados graves, bem como 
no tocante à desarticulação de ações e/ou atividades 
criminosas. 

Vale ressaltar que a identificação do cidadão 
colaborador será mantida em sigilo já que o 
pagamento do prêmio será feito por intermédio de 
convênio firmado com a entidade Espírito Santo 
Unido Contra o Crime – ESUCC, que atualmente 
opera no Estado o Programa Disque-Denúncia. 

O intuito da instituição do prêmio que ora 
proponho é abrir canais de facilitação e mecanismos 
de estímulo à população para o exercício dos deveres 
constitucionais tais como a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio. 

A instituição do prêmio em dinheiro 
incrementará o programa Disque-Denuncia e 
estimulará maior parcela da comunidade a participar, 
junto com os órgãos de segurança pública, do 
combate à criminalidade, sendo instrumento 
relevante na consecução dos fins institucionais da 
SESP e, por conseqüência, do Governo. 

Dessa forma, esperando contar com o apoio 
irrestrito de V.Exa. e dos ilustres pares, aguardo a 
aprovação do incluso projeto de Lei que considero 
oportuno e de alto alcance social. 
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

PROJETO DE LEI Nº 116/2008 
 

Dispõe sobre a instituição de prêmio como 
mecanismo para auxiliar a identificação de 
crimes e sua autoria e dá outras 
providências. 

 
 Art. 1º Fica o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e Defesa Social - SESP-, autorizado a pagar 
prêmio em dinheiro, para quem fornecer informações 
de notória relevância para a segurança pública e que 
conduzam à efetiva identificação e localização de 
pessoas praticantes de crimes considerados graves, à 
desarticulação de quadrilhas, bando e organizações 
criminosas, bem como a detecção e neutralização de 
ações e/ou atividades criminosas. 
 
 Parágrafo único. Os critérios voltados à 
confirmação sigilosa da efetiva participação do 
cidadão colaborador, além dos procedimentos que 
disponham sobre o pagamento e recebimento do 
prêmio, serão regulamentados por Decreto. 
 
 Art. 2º O Secretário da SESP nomeará, por 
meio de Portaria, a Comissão de Divulgação e 
Premiação das Denúncias Anônimas – CDPDA, 
composta por 5 (cinco) membros natos, para 
definição, apreciação, deliberação dos critérios para 
aferição da gravidade, periculosidade e relevância 
dos crimes, dos criminosos, dos bandos, quadrilhas 
ou organizações criminosas investigados, para a 
elaboração de proposta de publicidade dos 
investigados e definição do correspondente 
valor/limite dos prêmios. 
 

§ 1º. A CDPDA terá como membros o 
Subsecretário de Estado da Inteligência de Segurança 
Pública, que será seu Presidente, o Delegado 
Superintendente de Polícia Especializada (SPE), o 
Delegado Chefe da Assessoria de Informações (ASI), 
o Cel. PM Diretor de Inteligência da Polícia Militar 
(DINT), e o Gerente de Contra-Inteligência da SESP, 
este último acumulando a função de Secretário-
Executivo. 
 

§ 2º. No impedimento ou ausência do 
Presidente, ele será substituído pelo Delegado 
Superintendente de Polícia Especializada (SPE). 
 
 § 3º. A participação na Comissão é 
considerada atividade relevante e não remunerada. 
 

Art. 3º. O Secretário da SESP editará os 
demais atos que se fizerem necessários ao 
cumprimento desta lei. 
 

Art. 4º. A SESP dará ampla divulgação dos 
casos a serem considerados para fins de premiação, 
bem como dos pagamentos de prêmios deliberados 
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pela Comissão, assegurando, porém, a preservação do 
sigilo da identidade do cidadão colaborador, bem 
como das informações por ele prestadas, 
independentemente do alcance do resultado previsto 
no caput do art. 1º. 
 

Art. 5º O pagamento do prêmio a que se 
refere o caput do art. 1º será feito por intermédio de 
transferência à entidade sem fins lucrativos. 
 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo 
autorizado a firmar convênio com a entidade Espírito 
Santo Unido Contra o Crime - ESUCC, para a 
execução da despesa de que trata o caput deste artigo. 
 

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir os créditos adicionais no valor de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais), no exercício de 
2008, necessários ao cumprimento desta lei. 
 
 Art. 7º O limite máximo da despesa com o 
pagamento do prêmio será fixado anualmente na lei 
orçamentária do Estado. 
 

Art. 8º Ficam autorizadas as alterações no 
PPA para o quadriênio 2008-2011, necessárias ao 
cumprimento desta lei. 
 
 Art. 9º. Esta lei será regulamentada em até 
120 (cento e vinte) dias da data de sua vigência. 
 
 Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de abril de 2008. 
 
MENSAGEM N º 94/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
 Em cumprimento ao disposto no artigo 91 da 
Constituição Estadual, bem como no artigo 117 da 
Resolução TC nº 182/2002, encaminho a essa 
Assembléia Legislativa a Prestação de Contas do 
Governo Estadual, relativas ao exercício de 2007, 
composta de 45 (quarenta e cinco) volumes assim 
distribuído: 
 
1 Volume I – Síntese do Balanço de 2007; 
2 Volume II – Anexos da Lei Federal n° 4.320/64; 
3 Volume III.A – Movimento de Restos a Pagar – 
Saldo de Exercícios Anteriores; 
4 Volume III.B - Movimento de Restos a Pagar – 
Inscrito no Exercício; 
5 Volume III.C – Movimento de Restos a Pagar 
Processados – Inscrito no Exercício 
6 Volume III.D – Cópias dos respectivos atos que 
autorizam o cancelamento de Rap Processados; 

7 Volume IV.A – Termo de Verificação das 
Disponibilidades Financeiras; 
8 Volume IV.B – Conciliação Bancária e Extratos 
da Conta Única; 
9 Volume IV.C – Conciliação Bancário, Extratos e 
Razão do FUNDEF; 
10 Volume IV.D – Conciliação Bancário, Extratos e 
Razão do FUNEFE; 
11 Volume IV.E – Conciliação Bancário, Extratos e 
Razão do MDE; 
12 Volume IV.F – Extrato da Conta 
Recebedora/Repassadora; 
13 Volume IV.G – Razão da Conta Única 
MDE/SEFAZ, MDE/SEDU e MDE/ENC.GERAIS 
SEFAZ; 
14 Volume IV.H – Conciliação Bancária Conta 
Única da Saúde; 
15 Volume IV.I – Extrato Bancário da Conta Única 
da Saúde; 
16 Volume IV.J – Razão SESA e IESP da Conta 
Única da Saúde; 
17 Volume IV.K – Razão HOSPITAIS da Conta 
Única da Saúde; 
18 Volume IV.L – Razão SESA, IESP e 
HOSPITAIS da Conta Única do Estado; 
19 Volume IV.M - Conciliação Bancária, Extrato e 
Razão de Aplicação Financeira FUNEFE; 
20 Volume IV.N – Conciliação Bancária e Extrato 
de Aplicação Financeira Conta Única do Estado; 
21 Volume IV.O – Razão FES da Conta Única/FES; 
22 Volume IV.P – Razão HOSPITAIS da Conta 
Única/FES; 
23 Volume IV.Q – Razão IESP e 
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 
da Conta Única/FES; 
24 Volume V – Balancetes Contábeis; 
25 Volume VI.A – Demonstrativo da Despesa na 
Função Educação; 
26 Volume VI.B1 – Demonstrativo de Restos a 
Pagar na Educação – por credor; 
27 Volume VI.B2 – Demonstrativo de Restos a 
Pagar na Educação – por UG e processo; 
28 Volume VI.C – Demonstrativo da Despesa de 
Pessoal na Função Educação; 
29 Volume VI.D1 – Demonstrativo da Despesa Paga 
na Educação – por fonte ; 
30 Volume VI.D2 - Demonstrativo da Despesa Paga 
na Educação – por processo; 
31 Volume VI.D3 - Demonstrativo de Restos a 
Pagar Pago na Educação – por fonte e UG; 
32 Volume VI.D4 - Demonstrativo de Restos a 
Pagar Pago na Educação – por ano; 
33 Volume VI.D5 - Demonstrativo de Restos a 
Pagar Pago na Educação – por processo; 
34 Volume VII.A – Demonstrativo da Despesa na 
Função Saúde; 
35 Volume VII.B1 – Demonstrativo da Despesa 
Paga na Saúde – por fonte; 
36 Volume VII.B2 - Demonstrativo da Despesa 
Paga na Saúde – por processo; 
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37 Volume VII.B3 - Demonstrativo de Restos a 
Pagar Pago na Saúde – por fonte e UG; 
38 Volume VII.B4 - Demonstrativo de Restos a 
Pagar Pago na Saúde – por ano; 
39 Volume VII.B5 - Demonstrativo de Restos a 
Pagar Pago na Saúde – por processo; 
40 Volume VII.C1 – Demonstrativo de Restos a 
Pagar na Saúde – por credor; 
41 Volume VII.C2 - Demonstrativo de Restos a 
Pagar na Saúde – por processo; 
42 Volume VIII – Demonstrativo da Despesa de 
Pessoal do Estado; 
43 Volume IX.A – Relatório Conclusivo sobre as 
auditorias realizadas/AGE; 
44 Volume IX.B – Relatório Conclusivo sobre o 
Controle Financeiro/SEFAZ; 
45 Volume IX.C – Relatório Conclusivo sobre a 
Execução Programática do Orçamento/SEP.  
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de abril de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 95/2008 
 
Senhor Presidente: 
 

No uso da competência que me é atribuída 
pela Constituição Estadual em seus artigos 66, § 2° e 
91, IV, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei n° 
409/2007, de autoria do Deputado Marcelo  Santos, 
pois o mesmo padece de vícios de 
inconstitucionalidade formal e material. 

Objetiva o projeto de lei do Deputado 
“Instituir a Política de Prevenção à Violência contra 
Educadores, Alunos e Servidores da Rede de Ensinos 
Fundamental e Médio do Estado do Espírito Santo”. 

Adiante transcrevo as razões do veto 
apontadas pela Procuradoria Geral do Estado que 
aprovo: 
 
“Da inconstitucionalidade formal. Invasão da 
competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo para legislar sobre servidores públicos e 
seu regime jurídico. Violação do art. 61, § 1º, 
inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal e do 
art. 63, Parágrafo Único, inciso IV, da 
Constituição Estadual. 
 

Primeiramente é de se notar que o presente 
Autógrafo, especificamente no seu artigo 4º, incisos 
I e II, apesar de repercutir o ideal do legislador 
modelado nas demais disposições legais quanto à 
preocupação atinente à segurança, à educação e até 
focar a saúde, sobretudo, traz implicações acerca do 

regime dos servidores públicos ao pretender 
promover, como medidas de prevenção à violência, 
(i) o afastamento cautelar do educador e do servidor 
e (ii) a sua transferência para outra escola, 
interferindo, dessa forma, diretamente na 
regulamentação do instrumental-administrativo 
conferido ao Poder Executivo. 
 

Isso porque, em que pese a extinção da 
expressão “transferência” para fins de tipo de 
provimento de servidor público1, em tese, juntamente 
com o “afastamento” tratam-se de medidas atinentes 
ao regime jurídico dos servidores públicos civis, 
regulamentadas em nosso Estado pela Lei 
Complementar nº 46/1994 (artigos 56 e seguintes), 
cuja competência legislativa incumbe privativamente 
ao Chefe do Poder executivo, a teor do que preconiza 
o artigo 63, Parágrafo único, inciso IV, da 
Constituição Estadual, norma, aliás, de repetição de 
texto do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da 
Carta Federal. 
 

De acordo com o mencionado dispositivo da 
Constituição Federal – cujas normas sobre processo 
legislativo são, conforme sólido entendimento do 
Supremo Tribunal Federal2, de observância 
obrigatória pelos Estados-membros – a matéria 
incursionada é afeta à exclusiva competência do 
Chefe da Administração Estadual. 
 

Nota-se que ambos os textos determinam 
expressamente serem de iniciativa privativa do 
Chefe do Executivo as leis que disponham sobre 
servidores públicos e seu regime jurídico. Senão 
vejamos, in verbis:  
 

Constituição Federal: 
 

Art. 61 - A iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Câmara dos 

                                                           
1 “A ascensão e a transferência, anteriormente previstas 
no dispositivo, foram suprimidas pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97. [...] Transferência é a passagem do servidor de 
seu cargo efetivo para outro de igual denominação, situado 
em quadro funcional diverso.” (CARVALHO FILHO, José 
dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15ª ed. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 509). 
2 O Supremo Tribunal Federal, cônscio de que esse tema 
revela-se essencial à organização político-administrativa 
do Estado brasileiro e que da resolução dessa questão 
central emergirá a definição do modelo de Federação a ser 
efetivamente observado nas práticas institucionais (Min. 
Celso de Mello, ADIN nº 216-PB, in RTJ 146/p. 368), já 
se manifestou reiteradas vezes sobre essa questão, quando 
determinou a suspensão de preceitos inscritos em 
Constituições estaduais que não hajam observado os 
padrões jurídicos federais, de estatura constitucional, 
concernente ao processo legislativo. (v. ad. ex., ADIN 
216-3 PB, Rel. Min. Francisco Rezek, in DJ de 07.05.93, 
RTJ/STF 146/388 e LEX STF 169/32 e RTJ STF 138/64). 
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Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos 
casos previstos nesta Constituição: 
§ 1º - São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
(...) 
c) servidores públicos da União e 
Territórios, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, estabilidade e aposentadoria; 

 
Constituição Estadual: 
 
Art. 63 – A iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia 
Legislativa , ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo Único – São de iniciativa privada 
do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre: 
IV – servidores públicos do Poder 
Executivo, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, reforma e transferência de militares 
para a inatividade; 
(grifo nosso) 

 
Tal usurpação por parte da Assembléia 

Legislativa cerceia a atuação discricionária do 
Governador do Estado na instauração - que lhe é 
privativa - do correspondente procedimento de 
formação da lei, configurando uma clara violação ao 
princípio da separação e harmonia entre os Poderes, 
que a cláusula de iniciativa reservada visa justamente 
preservar, consoante se tratará adiante. 
 

Aliás, esse é o entendimento pacífico da 
Suprema Corte, em sede de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade: 
 

EMENTA: DIREITO 
CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. REGIME 
JURÍDICO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 251, DE 12 DE 
JULHO DE 2002, QUE REGULA 
EXTENSÃO DE JORNADA DE 
TRABALHO E RESPECTIVOS 
VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA 
IMPLICA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 
61, § 1º, II, "a", "b", "c" e "e", 63, I, 84, 
II, III e VI, "a", 169, § 1º, I e II, TODOS 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. É 

inconstitucional a lei impugnada, pois 
regula regime jurídico de servidor público, 
sem iniciativa do Governador do Estado. 
2. Ação Direta julgada procedente, 
declarando-se a inconstitucionalidade da Lei 
Complementar nº 251, de 15.06.2002, do 
Estado do Espírito Santo. 3. Plenário. 
Decisão unânime.3 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR N.º 98/97, DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
PROVIMENTO DE CARGOS 
PÚBLICOS POR READAPTAÇÃO. 
OFENSA AO ART. 61, § 1.º, II, C, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
Tendo o ato normativo sob enfoque 
resultado de projeto iniciado por membro 
da Assembléia Legislativa capixaba, resta 
configurada violação à regra de iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo para leis 
que disponham sobre regime jurídico dos 
servidores públicos. Precedentes. Ação 
julgada procedente.4 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR Nº 109, DE 08 DE 
ABRIL DE 1994, DO ESTADO DE 
RONDÔNIA. [...]  
No mérito, já se firmou o entendimento desta 
Corte no sentido de que, também em face da 
atual Constituição, as normas básicas da 
Carta Magna Federal sobre processo 
legislativo, como as referentes às hipóteses 
de iniciativa reservada, devem ser observadas 
pelos Estados-membros. Assim, não 
partindo a lei estadual ora atacada da 
iniciativa do Governador, e dizendo ela 
respeito a regime jurídico dos servidores 
públicos civis, foi ofendido o artigo 61, § 
1º, II, "c", da Carta Magna. Ação direta 
que se julga procedente, para declarar-se a 
inconstitucionalidade da Lei Complementar 
nº 109, de 08 de abril de 1994, do Estado de 
Rondônia.5 

(grifo nosso) 

                                                           
3 ADI 2754 / ES - ESPÍRITO SANTO - AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a): Min. 
SYDNEY SANCHES  -Julgamento: 03/04/2003. Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno 
4 ADI 1731 / ES - ESPÍRITO SANTO - AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a): Min. 
ILMAR GALVÃO  - Julgamento: 15/08/2002 Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno  
 
5 ADI 1201 / RO – RONDÔNIA- AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a): Min. 
MOREIRA ALVES  - Julgamento: 14/11/2002 Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno  
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Dessa forma, infere-se, desde já, que por 
essas razões, o artigo 4º, incisos I e II deve objeto de 
veto. 
 
Da inconstitucionalidade formal. Reserva de 
iniciativa. Invasão da competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo estadual para legislar 
sobre matéria administrativa. Violação ao artigo 
61, § 1º, inciso II, “e”, artigo 84, incisos II e VI, 
alínea “a”, da Constituição Federal e artigo 63, 
parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição 
Estadual. 
 

Procedendo à continuidade da análise, no que 
pertine aos demais artigos do Projeto de Lei em 
questão, tem-se que conforme se observa de uma 
simples leitura da Lei em nascimento, assim como 
ocorre em outras proposições semelhantes, a 
pretensão do Poder Legislativo é instituir uma 
política de segurança e educação ao passo que busca 
a prevenção à violência disseminada no ambiente 
educacional da rede de ensinos fundamental e médio 
do Estado do Espírito Santo, sem especificar se na 
seara pública ou privada6. O que não deixa de ser um 
tipo de política pública, vez que para a sua 
instrumentalização prática compreenderá a 
implementação de ações governamentais que 
influenciam diretamente na vida em conjunto dos 
cidadãos, in casu, especialmente dos educadores, 
alunos, pais e servidores, bastando observar os ideais 
traçados no artigo 2º do Projeto de Lei em exame 
para se alcançar esse raciocínio. 
 

Nesse sentido, ressalte-se que embora o 
legislador não tenha tratado expressamente do campo 
espacial de aplicação da norma em comento, está 
clarividente na sistêmica dos artigos que essa 
‘Política’, a se operacionalizar por meio de atividades 
e medidas de prevenção, ao envolver o público 
escolar de: educadores e demais servidores, pais e 
alunos, se realizará no ambiente da rede de ensino do 
Estado do Espírito Santo. 
 

E mais, demandará incontinenti atuação do 
Poder Executivo, seja para difundir de qualquer 
forma os objetivos da norma em apreço, seja para 
cumprir a disposição legal dos artigos 4º e 6º deste 
Projeto de Lei que, aliás, prevêem, respectivamente, 
de maneira expressa, (i) a “adoção de medida 
                                                           
6 Neste ponto é importante esclarecer que, para fins de 
delineação do campo de incidência normativa, já que o 
Projeto de Lei em análise generalizou em relação à ‘rede 
de ensinos fundamental e médio do Estado do Espírito 
Santo’, não especificando se diz respeito ao ambiente das 
escolas públicas ou das privadas, vamos partir do 
raciocínio que a partir do momento em que se engloba a 
rede pública de ensino, bem como cria-se exigências legais 
que algum órgão do Poder Executivo teria que 
implementar no âmbito das escolas privadas, enquanto 
ação do Governo do Estado, não há razão para se cogitar 
hipótese de constitucionalidade do Projeto de Lei nº 
409/2007. 

preventivas e cautelares pelo órgão competente do 
Poder executivo” e (ii) a “regulamentação da Lei no 
prazo de 90 dias”.  
 

Daí, salta aos olhos a explícita criação de 
deveres ao Poder Executivo, quais sejam: (i) 
regulamentar a lei, (ii) devendo fazê-lo no prazo de 
90 dias e, ainda, (iii) apoiar à implementação da 
Política e (iv) adotar as mencionadas medidas 
preventivas e cautelares. E, implicitamente, cogita-se 
demasiadas obrigações para que a Política pretendida 
possa entrar em funcionamento, como por exemplo, 
organização das atividades; promoção de palestras e 
treinamento dos servidores do executivo (professores, 
coordenadores escolares, servidores em geral); 
divulgação dos eventos; convocação de pais e alunos; 
disposição de orçamento para esse fim; 
disponibilização de local, dentre outros. 
 

Verifica-se, portanto, que o grande problema 
do Projeto de Lei nº 409/2007 é que para se 
operacionalizar a Política de prevenção à violência 
nos termos almejados, o parlamentar acaba por 
criar obrigações inerentes à função típica da 
Administração Pública. 
 

O que se trata de disciplina atinente às 
atividades de gestão do Poder Executivo, seja por 
meio da Secretaria de Educação, de Saúde ou de 
Segurança Pública. Mesmo porque o modus operandi 
e a viabilidade da política dependem, 
indubitavelmente, conforme já observado, de ações 
administrativas, tanto o é que o próprio Projeto de 
Lei reconhece a necessidade de uma posterior 
regulamentação pelo Poder Executivo de forma que 
interfere diretamente em questão de órgão da 
Administração direta. O que revela tratamento de 
matéria tipicamente administrativa que produz 
eficácia que afeta a independência dos Poderes do 
Estado. 
 

Isso porque a matéria se insere dentre aquelas 
privativas do Chefe do Poder Executivo, a quem 
compete, com exclusividade, exercer a direção 
superior7 da Administração e iniciar o processo 
                                                           
 
7 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA CAUTELAR. ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO 
DE INICIATIVA. 1. Compete privativamente ao 
Governador do Estado, pelo princípio da simetria, a 
direção superior da administração estadual, bem como 
a iniciativa para propor projetos de lei que visem criação, 
estruturação e atribuições de Secretarias e órgãos da 
administração pública (CF, artigos 84, II e IV e 61, § 1º, II, 
e). 2. Hipótese em que o projeto de iniciativa 
parlamentar, transformado em lei, apresenta vício 
insanável caracterizado pela invasão de competência 
reservada ao Poder Executivo pela Constituição 
Federal. Medida cautelar deferida. (ADI-MC  
2646/SP. Tribunal Pleno. Relator Ministro Maurício 
Corrêa. Julgado em 01/07/2002. Publicado em 04/10/2002) 
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legislativo de leis que prescrevem obrigações a 
órgãos públicos, conforme determina o artigo 84, 
inciso II8 e o artigo 61, §1º, inciso II, alínea e9, ambos 
da Constituição Federal. 

 
Nota-se que é de competência exclusiva do 

Chefe do Poder Executivo dispor sobre a criação, 
extinção, estruturação, organização, 
funcionamento e atribuições dos órgãos e pessoas 
componentes da Administração Pública. Sendo 
que nesta hipótese de implementação da Política de 
prevenção à violência nas escolas há interferência 
não somente na ação de órgãos públicos, consoante já 
mencionado, mas, também, na organização e 
atribuições dos próprios servidores estaduais ligados 
ao Poder Executivo (Secretaria de Educação). 
 

Dessa forma, se impõe ao caso o ‘princípio 
da reserva da administração’ e as conseqüentes 
vedações constitucionais impostas ao Poder 
Legislativo de legislar a respeito de organização 
administrativa, núcleo funcional reservado ao Poder 
Executivo.  
 

Portanto, resta-nos claro que somente ao 
Chefe do Poder Executivo, seja por intermédio de 
elaboração de projeto de lei (iniciativa), seja por 
intermédio de edição de Decreto, é permitido lançar 
disposições normativas regedoras da Administração 
Pública. Em outras palavras, a competência veiculada 
pelas transcritas normas constitucionais, que abarca o 
“poder” de comandar a criação, a extinção, a 
composição, as atribuições e o funcionamento dos 
órgãos e das pessoas administrativas vinculadas 
ao Poder Público, pertence, apenas, ao Chefe da 
Administração Pública. 
 
Posto isto, não pode o Poder Legislativo definir 
quais, como e quando o Poder Executivo 
implementará políticas públicas de prevenção à 
                                                                                                
 
8 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
[...] 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 
direção superior da administração federal; 
[...] 
9 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias 
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 
[...] 
II - disponham sobre: 
[...] 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 84, VI. 
 

violência no âmbito escolar. Essa é função do Poder 
Executivo, que deverá ser executada pelo Governador 
do Estado com o auxílio de seus Secretários, únicos 
responsáveis pela direção superior da Administração 
(artigo 84, inciso II, Carta Federal). 
 

Assim, no caso, não resta dúvida que as 
normas do Autógrafo em questão interferem 
diretamente na direção superior da Administração, já 
que impõem obrigações e atribuições a órgãos e 
pessoas do Poder Executivo. 
 

Nesse sentido, a Corte Suprema já 
sedimentou o entendimento segundo o qual a 
usurpação de competência do Governador do Estado 
para iniciar projeto de lei que vise a regulamentar a 
composição, as atribuições10 e as prerrogativas de 
órgãos do Poder Executivo, acarreta, 
invariavelmente, a inconstitucionalidade formal do 
ato normativo editado. É o que se infere das ementas 
abaixo transcritas: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
LEGISLATIVO - PROJETO DE LEI 
VETADO - VETO GOVERNAMENTAL 

                                                           
10 Embora a Emenda Constitucional n.º 32/02001 tenha 
retirado a expressão “estruturação e atribuições” do artigo 
61, §1º, inciso II, alínea e, da Constituição Federal, essa 
mudança de redação não retirou do Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa de projetos de leis com este teor. 
Assim se posicionou o Procurador-Geral da República na 
ADI 3751/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
“Ainda que se entenda que no conceito de órgãos da 
Administração Pública, para os fins do art. 61, § 1º, inciso 
II, alínea e, da Constituição Nacional, não deva ser 
abrangido o Consip, de que trata a Lei paulista 9.162/95, 
é de se inferir, por meio de interpretação sistemática da 
Lei Maior, que, ainda assim, a lei verberada deveria ter 
sido de iniciativa do Governador do Estado de São Paulo. 
É que a lei paulista impõe a Secretarias de Estado 
determinadas atribuições, tanto ao vincular o Consip a 
uma delas – art. 1º da lei – e impor que o titular desta o 
presida – art. 3º, § 1º, inciso I, da lei –, quanto ao 
determinar que titulares de outras Pastas deverão 
designar alguns dos membros do Conselho – art. 3º, § 3º, 
da lei. As atribuições dos órgãos da Administração 
Pública, embora não mais constem da redação do art. 61, 
§ 1º, inciso II, alínea e, da Lei Maior, em virtude da 
alteração promovida pela EC 32/2001, devem ser tratadas 
em lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder 
Executivo. Com efeito, a Emenda Constitucional 32/2001 
apenas modificou a redação do dispositivo constitucional 
referido para conciliá-lo com a regra do art. 84, inciso VI, 
da Lei Maior – também alterado pela mesma emenda –, 
segundo o qual: ‘Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: (...) VI - dispor, mediante 
decreto, sobre: a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) 
extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos’.” 
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REJEITADO - CRIAÇÃO DO CONSELHO 
DE TRANSPORTE DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO - 
CLÁUSULA DE RESERVA - 
USURPAÇÃO DE INICIATIVA DO 
GOVERNADOR DO ESTADO - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA E 
REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A 
disciplina normativa pertinente ao 
processo de criação, estruturação e 
definição das atribuições dos órgãos e 
entidades integrantes da Administração 
Pública estadual traduz matéria que se 
insere, por efeito de sua natureza mesma, 
na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe 
do Poder Executivo local, em face da 
cláusula de reserva inscrita no art. 61, § 1º, 
II, e, da Constituição da República, que 
consagra princípio fundamental 
inteiramente aplicável aos Estados-
membros em tema de processo legislativo. 
Precedentes do STF. - O desrespeito à 
prerrogativa de iniciar o processo de 
positivação do Direito, gerado pela 
usurpação do poder sujeito à cláusula de 
reserva, traduz vício jurídico de gravidade 
inquestionável, cuja ocorrência reflete 
típica hipótese de inconstitucionalidade 
formal, apta a infirmar, de modo 
irremissível, a própria integridade do ato 
legislativo eventualmente editado. 
Precedentes do STF. 
(ADI-MC 1391/SP. Tribunal Pleno. Relator 
Ministro Celso de Mello. Julgado em 
01/02/1996. Publicado em 28/11/1997) 

 
 
 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
LEI QUE ATRIBUI TAREFAS AO 
DETRAN/ES, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR: 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
COMPETÊNCIA DI CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. C.F., art. 61, §1º, II, e, art. 84, 
II e VI. Lei 7.157, de 2002, do Espírito 
Santo. 
I – É de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo a proposta de lei que vise a 
criação, estruturação e atribuição de 
órgãos da administração pública: C.F., art. 
61, §1º, II, e, art. 84, II e VI. 
II – As regras do processo legislativo 
federal, especialmente as que dizem 
respeito à iniciativa reservada, são normas 
de observância obrigatória pelos Estados-
membros. 
III – Precedentes do STF. 
IV – Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente. 

(ADI 2719/ES. Tribunal Pleno. Relator 
Ministro Carlos Velloso. Julgado em 
20/03/2003. Publicado em 25/04/2003) 

 
Processo legislativo: reserva de iniciativa 
ao Poder Executivo (CF, art. 61, §1º, e): 
regra de absorção compulsória pelos 
Estados-Membros, violada por lei local de 
iniciativa parlamentar que criou órgão da 
administração pública (Conselho de 
Transporte da Região Metropolitana de São 
Paulo – CTM): inconstitucionalidade. 
(ADI 2072/SP. Tribunal Pleno. Relator 
Ministro Sepúlveda Pertence. Julgado em 
09/05/2002. Publicado em 07/06/2002) 

 
 Feitas essas considerações, conforme já se 
vem posicionando em proposições legais similares, 
o Poder Legislativo, ao tocar em normas atinentes 
a políticas públicas (ou programas), acaba 
intrometendo-se na atuação administrativa de 
competência do Poder Executivo, pois a 
implementação da pretensa Política e, suas 
conseqüentes diligências, caberão a este.  
 

E, a título de reforço de argumentação, é 
válido destacar, por fim, o posicionamento 
idêntico que vem adotando a Corte Maior 
especificamente em relação a projetos de leis de 
iniciativa parlamentar que instituem programas, 
campanhas e políticas públicas, como é o caso dos 
autos. Senão vejamos: 
 

ADI 2799 
 
EMENTA: 
CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. 
Há o sinal do bom direito e o risco de 
manter-se com plena eficácia o quadro 
quando o diploma atacado resultou de 
iniciativa parlamentar e veio a disciplinar 
programa de desenvolvimento estadual - 
submetendo-o à Secretaria de Estado - a 
dispor sobre a estrutura funcional pertinente. 
Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o 
processo legislativo que envolva órgão da 
Administração Pública - alínea "e" do § 1º do 
artigo 61 da Constituição Federal. 
 
LEI IMPUGNADA: 
Lei n.º 11.605, de 23 de abril de 2001 (Cria o 
Programa de Desenvolvimento Estadual do 
Cultivo e Aproveitamento da Cana-de-açúcar 
e seus derivados – PRODECANA – no Rio 
Grande do Sul). 
 
(ADI-MC 2799/RS. Tribunal Pleno. Relator 
Ministro Marco Aurélio. Julgado em 
01/04/2004. Publicado em 21/05/2004) 
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ADI 1144 
 
EMENTA: 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
CAUTELAR. LEI 10.238/94 DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. Argüição de 
inconstitucionalidade da Lei 10.238/94 do 
Rio Grande do Sul, que instituiu o Programa 
Estadual de Iluminação Pública. Vício de 
forma: lei de iniciativa parlamentar. Afronta 
ao disposto no artigo 61, §1º, II, “e”, da 
Constituição Federal. Presença dos requisitos 
necessários ao deferimento da medida 
cautelar. 
 
LEI IMPUGNADA: 
Lei n.º 10.238, de 15 de agosto de 1994 
(Institui o Programa de Iluminação Pública) 
(ADI-MC 1144/RS. Tribunal Pleno. Relator 
Ministro Francisco Rezek. Julgado em 
23/02/1995. Publicado em 04/05/2001) 
 
ADI 3178 
 
EMENTA: 
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 
do Estado do Amapá. 3. Organização, 
estrutura e atribuições de Secretaria Estadual. 
Matéria de iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo. Precedentes. 4. Exigência 
de consignação de dotação orçamentária para 
execução da lei. Matéria de iniciativa do 
Poder Executivo. Precedentes. 5. Ação 
julgada procedente. 
 
LEI IMPUGNADA: 
Lei nº 806, de 20 de janeiro de 2004 
(Autoriza o Poder Executivo Estadual a criar 
o "Programa Saúde Itinerante", para atender 
localidades rurais e ribeirinhas, através de 
unidades móveis de saúde). 
 
(ADI 3178/AP. Tribunal Pleno. Relator 
Ministro Gilmar Mendes. Julgado em 
27/09/2006. Publicado em 02/03/2007) 
 
ADI 3180 
 
EMENTA: 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE 
INICIATIVA. COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO. PEDIDO DEFERIDO. Lei nº 
781, de 2003, do Estado do Amapá que, em 
seus arts. 4º, 5º e 6º, estabelece obrigações 
para o Poder Executivo instituir e organizar 
sistema de avaliação de satisfação dos 
usuários de serviços públicos. 
Inconstitucionalidade formal, em virtude de a 

lei ter-se originado de iniciativa da 
Assembléia Legislativa. Processo legislativo 
que deveria ter sido inaugurado por iniciativa 
do Governador do Estado (CF, art. 61, § 1º, 
II, e). Ação direta julgada procedente. 
 
LEI IMPUGNADA: 
Lei 781, de 20 de janeiro de 2004 (Autoriza 
do Poder Executivo a criar o Programa de 
Qualidade no Serviço Público Estadual e dá 
outras providências). 
 
(ADI 31/80/AP. Tribunal Pleno. Relator 
Ministro Joaquim Barbosa. Julgado em 
17/05/2007. Publicado em 14/06/2007) 

 
Por estas razões, o Autógrafo de Lei n.º 

41/2008, em sua integralidade, é formalmente 
inconstitucional. 
 
Da inconstitucionalidade material. Violação à 
reserva de Administração e ao princípio da 
independência e harmonia entre os Poderes. 
Artigo 2º da Constituição Federal. 
 

Como conseqüência dos vícios de 
inconstitucionalidade formal acima denunciados, há 
que se reconhecer que o Autógrafo de Lei em 
comento também padece de inconstitucionalidade 
material, por ofensa ao postulado da reserva de 
Administração, corolário do princípio da harmonia e 
independência entre os Poderes (artigo 2º da Carta 
Magna). 
 

Isso porque já foi narrado o fato que os 
dispositivos da propensa Lei além de instituírem 
regras referentes ao regime jurídico dos servidores 
públicos civis, instituem regras de conduta que 
afetam diretamente o funcionamento da 
Administração, pois, por certo, invadem o campo 
legislativo do Chefe do Poder Executivo e fixam 
atribuições a este Poder (aos seus órgãos e 
servidores), impondo obrigações de cunho gerencial e 
delimitando quando e como serão levadas a efeito a 
regulamentação da Política de prevenção à violência 
contra educadores, alunos e servidores da rede de 
ensinos fundamental e médio do Estado do Espírito 
Santo. E, exatamente por essas razões, invade o 
campo reservado à atuação do Chefe do Poder 
Executivo, a quem, repita-se, cabe a direção superior 
da Administração. 
 

Sobre o assunto, especificamente quanto ao 
postulado da reserva de Administração, destaca-se o 
voto proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Relator Celso 
de Mello em julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade: 
 

VOTO RELATOR MINISTRO CELSO 
DE MELLO: 
“[...] 
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Vê-se, desse modo, que a intervenção 
normativa do Poder Legislativo, mediante lei, 
em área constitucionalmente reservada à 
atuação administrativa do Poder Executivo, 
qualifica-se como procedimento incompatível 
com os padrões ditados pelo princípio da 
separação dos poderes. 
È que não se pode ignorar, presente o 
contexto ora em exame, que, em tema de 
desempenho concreto, pelo Poder 
Executivo, das funções tipicamente 
administrativas que lhes são inerentes, 
incide clara limitação material à atuação 
do legislador, cujas prerrogativas 
institucionais sofrem as restrições 
derivadas do postulado constitucional da 
reserva de Administração. 
A reserva de Administração – segundo 
adverte J. J. GOMES CANOTILHO 
(“Direito Constitucional”, p. 810/811, 5ª ed., 
1991, Almedina, Coimbra) – constitui limite 
material à intervenção do Poder 
Legislativo, pois, enquanto princípio 
fundado na separação orgânica e na 
especialização funcional das instituições do 
Estado, caracteriza-se pela identificação, 
no sistema, de um “núcleo funcional (...) 
reservado à administração contra as 
ingerências do parlamento”, por envolver 
matérias que, diretamente são atribuídas à 
instância executiva de poder, revelam-se 
insuscetível de deliberações concretas por 
parte do Legislativo, desvestido, portanto, 
sob tal perspectiva, de qualquer prerrogativa 
que lhe permita praticar, com repercussão 
sobre os servidores públicos vinculados ao 
Poder Executivo, verdadeiros atos 
administrativos referentes à investidura 
funcional ou à sai eventual invalidação 
[...]” 
(ADI-MC 2364/AL. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Celso de Mello. Julgado 
em 01/08/2001. Publicado em 14/12/2001) 

 
Tudo isso porque a Carta Maior, ao atribuir 

ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa de 
lei para dispor sobre: (i) os servidores públicos 
estaduais e seu regime jurídico e (ii) a organização da 
Administração Pública, criou, consoante já 
mencionado, verdadeiro Princípio da Reserva de 
Administração que é corolário específico do 
Princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º da 
CF/88: “São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário”).  
 

Sendo que o regramento legal de tal reserva 
encontra-se delineado nos preceitos constitucionais 
que cuidam da competência normativa privativa do 
Presidente da República, quais sejam, o art. 61 e o 
art. 84 da Carta, já mencionados. 

Com base nessas normas constitucionais e no 
postulado da reserva de administração, a intromissão 
do Poder Legislativo na atribuição e na organização 
do Poder Executivo, estatuindo deveres à 
Administração Pública Direta ou Indireta, ou 
regrando sua forma de funcionamento, ou legislando 
sobre matéria que é de sua peculiar competência, fere 
brutalmente o princípio da separação dos poderes, 
não só por interferir, mas, principalmente, por 
usurpar a autonomia necessária desse último Poder, 
especialmente no que toca à sua função típica: 
administrar.  
 

No caso em comento, há clara interferência 
do Poder Legislativo em matérias de competência do 
Poder Executivo. Conseqüentemente, há afronta ao 
postulado da reserva de Administração e ao princípio 
da harmonia e independência entre os Poderes. 
 

Em outras palavras, os dispositivos sub 
examine, (i) ao tratar de matéria referente aos 
servidores públicos estaduais e (ii) ao determinarem o 
modo e o prazo para materialização de determinada 
ação do Poder Executivo, acaba por dispor sobre o 
funcionamento, a organização e as atribuições da 
Administração Pública, além de intervir na legislação 
do regime jurídico dos servidores públicos estaduais, 
o que denota a patente intromissão do Legislativo em 
assuntos inerentes ao Executivo. 
 

Aliás, esse é o entendimento assente na 
Suprema Corte: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 
ESTADUAL, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR, QUE INTERVÉM NO 
REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER 
EXECUTIVO - USURPAÇÃO DO PODER 
DE INICIATIVA RESERVADO AO 
GOVERNADOR DO ESTADO - 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
CONTEÚDO MATERIAL DO DIPLOMA 
LEGISLATIVO IMPUGNADO (LEI Nº 
6.161/2000, ART. 70) QUE TORNA SEM 
EFEITO ATOS ADMINISTRATIVOS 
EDITADOS PELO GOVERNADOR DO 
ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA 
AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO - 
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, COM 
EFICÁCIA EX TUNC. PROCESSO 
LEGISLATIVO E INICIATIVA 
RESERVADA DAS LEIS. - O desrespeito à 
cláusula de iniciativa reservada das leis, 
em qualquer das hipóteses taxativamente 
previstas no texto da Carta Política, traduz 
situação configuradora de 
inconstitucionalidade formal, insuscetível 
de produzir qualquer conseqüência válida de 
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ordem jurídica. A usurpação da 
prerrogativa de iniciar o processo legislativo 
qualifica-se como ato destituído de qualquer 
eficácia jurídica, contaminando, por efeito 
de repercussão causal prospectiva, a própria 
validade constitucional da lei que dele 
resulte. Precedentes. Doutrina. [...] RESERVA 
DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO 
DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a 
ingerência normativa do Poder Legislativo 
em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder 
Executivo. É que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como instância 
de revisão dos atos administrativos 
emanados do Poder Executivo. 
Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder 
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, 
desconstituir, por lei, atos de caráter 
administrativo que tenham sido editados pelo 
Poder Executivo, no estrito desempenho de 
suas privativas atribuições institucionais. 
Essa prática legislativa, quando efetivada, 
subverte a função primária da lei, transgride 
o princípio da divisão funcional do poder, 
representa comportamento heterodoxo da 
instituição parlamentar e importa em atuação 
ultra vires do Poder Legislativo, que não 
pode, em sua atuação político-jurídica, 
exorbitar dos limites que definem o exercício 
de suas prerrogativas institucionais. 
(ADI-MC 2364/AL. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Celso de Mello. Julgado 
em 01/08/2001. Publicado em 14/12/2001) 

 
Pelo quanto foi dito, tem-se que o Autógrafo 

de Lei nº 41/2008 também padece de vício de 
inconstitucionalidade material, por ferir o princípio 
da reserva de administração e, conseqüentemente, o 
da separação dos poderes. 
 
 Ante o exposto, conclui-se que o inteiro teor 
do Autógrafo de Lei nº 41/2008 deve ser objeto de 
veto integral, tendo em vista que padece de vícios de 
inconstitucionalidade formal e material”. 
 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de abril de 2008 
 
MENSAGEM Nº 96/2008 
 
Senhor Presidente, 

Submeto à apreciação dessa Casa Legislativa, 
o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da lei orçamentária referente ao 
exercício financeiro de 2009 e da outras 
providências, elaborado em cumprimento ao artigo 
150 § 2° da Constituição Estadual e art. 4° da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 
 

Com a elaboração do Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2009 – PLDO 2009 
inicia - se o processo de planejamento orçamentário 
para o próximo ano. Esse projeto de lei compreende, 
entre outros aspectos, as metas e prioridades da 
Administração Pública Estadual, a estrutura e 
organização dos orçamentos, as orientações sobre a 
elaboração da lei orçamentária anual e suas 
alterações, as disposições relativas à dívida pública 
estadual, às diretrizes relativas às despesas com 
pessoal e encargos sociais, as alterações na legislação 
tributária, a política de aplicação de agência 
financeira oficial de fomento – BANDES – e 
disposições gerais, e, os Anexos de Metas Fiscais e 
de Riscos Fiscais.  
 

As Prioridades e Metas da Administração 
Pública Estadual para o exercício financeiro de 2009 
serão compatíveis com o Plano Plurianual para o 
período 2008-2011 e deverão contemplar as diretrizes 
de Governo, consubstanciadas em 12 (doze) eixos 
estratégicos a seguir discriminados: 
 

I – saúde; 
II – educação; 
III – defesa social e justiça; 
IV – redução da pobreza; 
V – desenvolvimento econômico; 
VI – interiorização do desenvolvimento e 
agricultura; 
VII – rede de cidades e serviços; 
VIII – logística e transportes; 
IX – meio ambiente; 
X – identidade e imagem capixaba e 
comunicação do governo; 
XI – inserção estratégica regional; e.  
XII – gestão pública e qualidade das 
instituições. 

 
O equilíbrio das finanças públicas e a adoção 

da prática de orçamento equilibrado continuam como 
pilares fundamentais no processo de revitalização, 
expansão e melhoria dos serviços públicos e também 
para a programação de investimentos focados na 
melhoria de qualidade de vida da população e na 
construção da igualdade de oportunidades para todos 
os capixabas. 
 

Com o objetivo de garantir a capacidade de 
execução de investimentos, o inciso II do artigo 21, 
prevê que os investimentos corresponderão a no 
mínimo 15% da receita de caixa do tesouro, inclusive 
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os recursos próprios arrecadados pelos órgãos da 
administração  indireta. 
 

Outro dispositivo constante do PLDO-2009 
são ações específicas no orçamento visando à 
concessão de vantagem ou aumento de remuneração, 
a criação de cargos empregos e funções ou alterações 
de estrutura de carreiras, bem como admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, de todos os 
poderes do Estado e do Ministério Público, 
observados os limites estabelecidos nos artigos 19 e 
20 da Lei Complementar N°. 101/00. 
 

Diante do exposto, contamos com o apoio 
dessa Casa de Leis para apreciação e aprovação do 
PLDO-2009, fundamental para a manutenção de um 
regime fiscal responsável e para garantia de um 
processo de melhoria contínua da administração 
pública, no sentido de prover serviços e 
investimentos adequados para a população. 
 

Aproveito a oportunidade para renovar meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 121/2008 

 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
da lei orçamentária para o exercício de 2009 
e dá outras providências. 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
Art. 1º Ficam estabelecidas, em 

cumprimento ao disposto no artigo 150, § 2º da 
Constituição Estadual e na Lei Complementar 
Federal nº. 101, de 04.5.2000, as diretrizes 
orçamentárias do Estado para o exercício financeiro 
de 2009, compreendendo: 
 

I – as prioridades e metas da administração 
pública estadual; 
 

II – a estrutura e organização dos 
orçamentos; 
 

III – as diretrizes para a elaboração e 
execução dos orçamentos do Estado e suas 
alterações; 
 

IV – as disposições relativas à dívida pública 
estadual;  
 

V – as disposições relativas às despesas com 
pessoal e encargos sociais; 

VI – as disposições sobre as alterações na 
legislação tributária; 
 

VII – a política de aplicação da agência 
financeira oficial de fomento; 
 

VIII – as disposições gerais. 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS PRIORIDADES E METAS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

 
Art. 2º - As prioridades e metas da 

administração pública estadual para o exercício 
financeiro de 2009 são as constantes do Anexo I 
desta lei, entretanto não constituem limite à 
programação das despesas. Serão compatíveis com o 
Plano Plurianual para o período 2008-2011 e deverão 
contemplar as diretrizes de Governo, 
consubstanciadas em 12 (doze) eixos estratégicos a 
seguir discriminados: 

I – saúde; 
 
II – educação e cultura; 
 
III – defesa social, justiça e segurança 
pública; 
 
IV – redução da pobreza; 
 
V – desenvolvimento econômico e turismo; 
 
VI – interiorização do desenvolvimento, 
agricultura, aqüicultura e pesca; 
 
VII – rede de cidades e serviços; 
 
VIII – logística e transportes; 
 
IX – meio ambiente; 
 
X – identidade e imagem capixaba e 
comunicação do Governo; 
 
XI – inserção estratégica regional; e  
 
XII – gestão pública e qualidade das 
instituições. 

 
CAPÍTULO III 

 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 

ORÇAMENTOS 
 

Art. 3º Para efeito desta Lei, entende–se por: 
 

I – programa, o instrumento de organização 
da ação governamental que visa à concretização dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual; 
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II – atividade, um instrumento de 
programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que 
se realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da 
ação de governo; 
 

III – projeto, um instrumento de 
programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, 
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação 
de governo; 
 

IV – operação especial, as despesas que não 
contribuem para a manutenção, expansão ou 
aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não 
resulta um produto e não gera contraprestação direta 
sob a forma de bens ou serviços; 
 

V – unidade orçamentária, o menor nível da 
classificação institucional agrupada em órgãos 
orçamentários, entendidos estes como os de maior 
nível de classificação institucional; 
 

VI – concedente, o órgão ou a entidade da 
administração pública direta ou indireta responsável 
pela transferência de recursos financeiros, inclusive 
os decorrentes de descentralização de créditos 
orçamentários; e  
 

VII – convenente, o órgão ou a entidade da 
administração pública direta ou indireta do Estado 
e/ou Municípios e as entidades privadas, com os 
quais a administração estadual pactue a transferência 
de recursos financeiros, inclusive quando decorrentes 
de descentralização de créditos orçamentários.   
 

§ 1o Cada programa identificará as ações 
necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma 
de atividades, projetos ou operações especiais, 
especificando os respectivos valores e metas, bem 
como as unidades orçamentárias responsáveis pela 
realização da ação. 
 

§ 2o Cada atividade, projeto e operação 
especial identificará a função e a subfunção às quais 
se vinculam. 
 

§ 3o As categorias de programação de que 
trata esta Lei serão identificadas por programas, 
atividades, projetos ou operações especiais, com 
indicação do produto, unidade de medida e da meta 
física. 
 

Art. 4º Os orçamentos fiscal e da seguridade 
social compreenderão a programação dos Poderes do 
Estado, seus fundos, órgãos e entidades das 
administrações direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

Parágrafo único. As empresas públicas e 
sociedades de economia mista nas quais o Estado, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto, integrarão o orçamento de 
investimento a que se refere o artigo 150, § 5º, inciso 
II da Constituição Estadual, devendo constar nos 
orçamentos fiscal e da seguridade social somente os 
recursos do Tesouro transferidos para essas 
entidades, inclusive a título de participação acionária. 
 

Art. 5º Na lei orçamentária anual, que 
apresentará conjuntamente a programação dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social, em 
consonância com a Portaria nº. 42, de 14.4.1999, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a 
Portaria Interministerial nº. 163, de 04.5.2001, e suas 
alterações, a discriminação da despesa será 
apresentada por unidade orçamentária detalhada, por 
categoria de programação em seu menor nível, 
indicando–se para cada uma a categoria econômica, a 
esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, o 
identificador de uso, a fonte de recursos e o grupo de 
natureza de despesa. 
 

§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade 
identificar se o orçamento é fiscal (F), da seguridade 
social (S) ou de investimento (I). 
 

§ 2º Os grupos de natureza de despesa 
constituem a agregação de elementos de despesa que 
apresentam as mesmas características quanto ao 
objeto de gasto, observada a seguinte discriminação: 
 

I – pessoal e encargos sociais – 1; 
 
II – juros e encargos da dívida – 2; 
 
III – outras despesas correntes – 3; 
 
IV – investimentos – 4; 
 
V – inversões financeiras, incluídas 
quaisquer despesas referentes à constituição 
ou aumento de capital de empresas – 5; e 
 
VI – amortização da dívida – 6. 
 
§ 3o A reserva de contingência prevista no 

artigo 12 desta lei será identificada pelo dígito 9 
(nove) no que se refere ao grupo de natureza de 
despesa. 
 

§ 4º A modalidade de aplicação indica se os 
recursos serão aplicados: 
 

I – mediante transferência financeira: 
 
a) a outras esferas de governo, seus órgãos ou 
entidades; ou 
 
b) a entidades privadas sem fins lucrativos e 
outras instituições; 
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II – diretamente pela unidade detentora do 
crédito orçamentário ou por outro órgão ou entidade 
do mesmo nível de governo. 
 

§ 5º A modalidade de aplicação referida no § 
4º será identificada na lei orçamentária pelos 
seguintes códigos: 
 

I – União – 20; 
 
II – Estados e ao Distrito Federal – 30; 
 
III – Municípios – 40; 
 
IV – instituições privadas sem fins lucrativos 
– 50; 
 
V – instituições privadas com fins lucrativos 
– 60; 
 
VI – instituições multigovernamentais 
nacionais – 70; 
 
VII – consórcios públicos – 71; 
 
VIII – exterior – 80; 
 
IX – aplicações diretas – 90; 
 
X – aplicação direta decorrente de operação 
entre órgãos, fundos e entidades integrantes 
dos orçamentos fiscal e da seguridade social 
– 91; 
 
XI – a definir – 99. 

 
§ 6º É vedada a execução orçamentária com a 

modalidade de aplicação constante do inciso XI do § 
5º deste artigo. 
 

§ 7º O identificador de uso indica se os 
recursos são do Estado, do Tesouro ou de outras 
fontes, referentes à contrapartida de empréstimos ou 
outras contrapartidas, constando da lei orçamentária e 
de seus créditos adicionais pelos seguintes dígitos, 
que antecederão o código das fontes de recursos: 
 

I – recursos do Estado – Tesouro e outras 
fontes – 0; 
 

II – contrapartida de empréstimos do Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD –1; 
 

III – contrapartida de empréstimos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID –2; 
 

IV – contrapartida de empréstimos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES–3;  

V – outras contrapartidas – 4; e 
 

VI – contrapartida de empréstimos da Caixa 
Econômica Federal – 5.  
 

§ 8º Os grupos de fontes serão identificados 
pelos dígitos: 
 

I – recursos do Tesouro – 1; 
 

II – recursos de outras fontes – 2. 
 

Art. 6º A alocação dos créditos 
orçamentários será feita diretamente à unidade 
orçamentária responsável pela execução das ações 
correspondentes, ficando proibida a consignação de 
recursos a título de transferências para unidades 
orçamentárias integrantes dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social. 
 

Art. 7º A execução orçamentária dos Poderes 
e do Ministério Público poderá ser realizada através 
de descentralização de créditos orçamentários entre 
unidades gestoras no Sistema Integrado de 
Administração Financeira para Estados e Municípios 
– SIAFEM, através de Nota de Movimentação de 
Crédito – NC, sendo: 
 

I – descentralização interna de créditos ou 
provisão, envolvendo a transferência de créditos entre 
unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade; e 
 

II – descentralização externa de créditos ou 
destaque, envolvendo a transferência de créditos 
entre unidades gestoras de órgãos de estruturas 
administrativas diferentes, de um órgão para outro. 
 

Art. 8º O projeto de lei orçamentária que o 
Poder Executivo encaminhará à Assembléia 
Legislativa, no prazo estabelecido no artigo 3º da Lei 
Complementar nº 07, de 06.7.1990, e a respectiva lei 
serão compostos de: 
 

I – texto da lei; 
 

II – consolidação dos quadros orçamentários 
com os complementos referenciados no artigo 22, III 
da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964; 
 

III – anexo dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, discriminando a receita e a 
despesa, na forma definida nesta lei; 
 

IV – a discriminação da legislação da receita 
e da despesa, referentes aos orçamentos fiscal e da 
seguridade social; 
 

V – anexo do orçamento de investimento, 
discriminado por região-programa, a que se refere o 
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artigo 150, § 5º, II da Constituição Estadual, na 
forma definida nesta lei; 
 

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

§ 1º Integrarão a consolidação dos quadros 
orçamentários, a que se refere o inciso II deste artigo, 
além do estabelecido no artigo 22, III da Lei Federal 
nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos: 
 

I – da evolução da receita, segundo as 
categorias econômicas e seu desdobramento em 
fontes; 
 

II – da evolução da despesa, segundo as 
categorias econômicas, grupo de despesa e seus 
desdobramentos por fontes; 
 

III – do resumo das receitas dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, por categoria econômica 
especificando as do Tesouro e de outras fontes; 
 

IV – do resumo das despesas dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, por categoria econômica, grupo de 
despesa e origem dos recursos; 
 

V – da receita e despesa, dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, segundo categorias econômicas, 
conforme o Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64, e 
suas alterações; 
 

VI – das receitas dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo 
com a classificação constante do Anexo III da Lei 
Federal nº 4.320/64, e suas alterações; 
 

VII – das despesas dos orçamentos fiscal e 
da seguridade social, isolada e conjuntamente, por 
Poder e órgão, por grupo de despesa e fonte de 
recursos; 
 

VIII – das despesas dos orçamentos fiscal e 
da seguridade social, isolada e conjuntamente, por 
órgão e função; 
 

IX – das despesas dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, conjuntamente, segundo Poder e 
órgão, conforme vínculo com os recursos; 
 

X – das despesas dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, conjuntamente, por função, 
conforme o vínculo com os recursos; 
 

XI – das despesas dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, conjuntamente, por função, 

subfunção e programa, conforme as fontes de 
recursos; 
 

XIl – das despesas dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, segundo os programas de governo 
por órgão; 
 

XIII – dos programas de governo por órgão e 
respectivas ações; 
 

XIV – do detalhamento das ações de governo 
por órgão e programa; 
 

XV – do resumo das fontes de financiamento 
e da despesa do orçamento de investimento, segundo 
o órgão, função, subfunção e programa. 
 

Art. 9º A mensagem que encaminhar o 
projeto de lei orçamentária anual conterá: 
 

I – relato sucinto da conjuntura econômica do 
Estado com indicação do cenário macroeconômico 
para o ano 2009 e suas implicações sobre a proposta 
orçamentária; 
 

II – resumo da política econômica e social do 
Governo; 
 

III – justificativa da estimativa da receita e 
da fixação da despesa. 
 

Art. 10. As emendas aos projetos de lei 
orçamentária ou aos projetos que o modifiquem 
somente poderão ser acatadas caso: 
 

I – sejam compatíveis com o plano plurianual 
e com a lei de diretrizes orçamentárias; 
 

II – indiquem os recursos necessários, 
admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesa, excluídas as que incidam sobre: 
 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 
 
b) serviço da dívida; 
 
c) transferências tributárias constitucionais 
para Municípios; 
 
d) contrapartida de empréstimos e outras 
contrapartidas;  
 
e) recursos vinculados; 
 
f) recursos próprios de entidades da 
administração indireta, exceto quando 
remanejados para a própria entidade; 
 
g) dotações referentes a precatórios e 
sentenças judiciais; 
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III – sejam relacionadas: 
 

a) com correção de erros ou omissões; ou 
 

b) com dispositivos do texto do projeto de 
lei. 

 
Art. 11. Acompanharão o Projeto de Lei 

Orçamentária demonstrativos contendo as seguintes 
informações complementares: 
 

I – dos recursos destinados à manutenção e 
ao desenvolvimento do ensino, de acordo com o 
disposto no artigo 178 da Constituição Estadual, de 
forma a caracterizar o cumprimento do disposto no 
artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº. 14, de 12.9.1996, e alterações 
posteriores; 
 

II – dos recursos destinados ao atendimento 
da aplicação mínima em ações e serviços públicos de 
saúde, em cumprimento ao disposto na Emenda 
Constitucional nº. 29, de 13.9.2000; 
 

III – do quadro de detalhamento de despesa 
em nível de projeto, atividade, operação especial, 
elemento de despesa, identificador de uso e fonte de 
recursos; 
 

IV – do comparativo entre o Projeto de Lei 
Orçamentária do ano 2009 e a Lei Orçamentária de 
2008, por órgãos; 
 

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

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

VII – a metodologia, os índices aplicados e a 
memória de cálculo da receita corrente líquida 
prevista na proposta orçamentária; 
 

VIII – os recursos destinados ao 
cumprimento do disposto no § 2º do artigo 197 da 
Constituição Estadual. 
 

Art. 12. O valor da reserva de contingência 
será de, no mínimo, 02% (dois por cento) da receita 
corrente líquida. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO 
ESTADO E SUAS ALTERAÇÕES 

Art. 13. A elaboração do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2009, a aprovação e a execução da 
respectiva lei deverão evidenciar a transparência da 
gestão fiscal, possibilitando amplo acesso das 
informações pela sociedade. 
 

§ 1º Serão divulgados em meios eletrônicos 
de acesso público: 
 

I – pelo Poder Executivo: 
 

a) as estimativas das receitas de que trata o 
artigo 12, § 3º da Lei Complementar Federal nº 
101/00; 
 

b) a proposta de lei orçamentária com seus 
principais anexos; 
 

c) a lei orçamentária anual e seus anexos; 
 

d) a lei de diretrizes orçamentárias e seus 
anexos. 
 

II – pela Assembléia Legislativa, o parecer 
da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com seus 
anexos. 
 

§ 2º Para assegurar a transparência e a 
participação da sociedade durante o processo de 
elaboração da proposta orçamentária, serão 
promovidas audiências públicas, nos termos da Lei nº 
7.935, de 13.12.2004, e do artigo 48 da Lei 
Complementar Federal nº 101/00. 
 

Art. 14. A elaboração do Projeto de Lei 
Orçamentária para o exercício de 2009, a aprovação e 
a execução da referida lei, observarão o Anexo de 
Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais desta lei. 
 

Art. 15. O Poder Executivo colocará à 
disposição dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público, até 15.8.2008 os estudos e as 
estimativas das receitas para o exercício de 2009, 
inclusive da receita corrente líquida e as respectivas 
memórias de cálculo, conforme estabelecido no 
artigo 12, § 3º da Lei Complementar Federal nº 
101/00. 
 

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e 
Judiciário e o Ministério Público encaminharão ao 
Poder Executivo suas respectivas propostas 
orçamentárias até 29.8.2008 
 

Art. 16. Os projetos de lei orçamentária e de 
créditos adicionais, bem como suas propostas de 
modificações, nos termos do artigo 151, § 4º da 
Constituição Estadual, serão detalhados e 
apresentados na forma desta lei.  
 

§ 1º Os decretos de abertura de créditos 
suplementares nos limites autorizados na lei 
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orçamentária anual serão acompanhados, na sua 
publicação, de seu objetivo. 
 

§ 2º Os créditos adicionais encaminhados 
pelo Executivo e aprovados pela Assembléia 
Legislativa serão considerados automaticamente 
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei. 
 

§ 3º Cada projeto de lei deverá restringir–se a 
um único tipo de crédito adicional. 
 

§ 4º As fontes de recursos aprovadas na lei 
orçamentária e em seus créditos adicionais poderão 
ser alteradas, através de decreto do Governador do 
Estado, nos limites fixados na lei orçamentária anual; 
 

§ 5º O projeto de lei orçamentária e a lei 
orçamentária para o exercício de 2009 deverão conter 
autorização para abertura de créditos suplementares, 
até o limite de 20% (vinte por cento) do total da 
proposta orçamentária e da lei  orçamentária. 
 

§ 6º O Poder Executivo enviará, nos finais 
dos meses de abril, agosto e dezembro, à Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas da Assembléia 
Legislativa relatório contendo o total de créditos 
suplementares e especiais abertos durante o exercício, 
com os números de seus respectivos decretos de 
abertura e data de publicação no Diário Oficial do 
Estado.  
 

Art. 17. As alterações decorrentes de 
abertura e reabertura dos créditos adicionais, nos 
limites fixados na lei orçamentária anual, integrarão 
os quadros de detalhamento de despesas, os quais 
serão modificados, por intermédio de decreto do 
Governador. 
 

Art. 18. As alterações dos quadros de 
detalhamento de despesa serão aprovadas através de 
atos administrativos próprios pelos responsáveis de 
cada órgão integrante dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e 
publicados no Diário Oficial, observados:  
 

I) os limites fixados para cada grupo de 
despesa e os mesmos projetos, atividades e operações 
especiais; e  
 

II) identificadores de uso e modalidades de 
aplicação diferentes, nos limites fixados na lei 
orçamentária anual, desde que atendido o disposto no 
inciso I deste artigo. 
 

Art. 19. A reabertura dos créditos especiais e 
extraordinários, conforme disposto no artigo 152, § 
2º da Constituição Estadual, será realizada por 
decreto do Governador. 
 

Parágrafo único. A data limite para 
reabertura de créditos especiais e extraordinários é 
até o final do 1º semestre de 2009.  

Art. 20. Na programação da despesa serão 
observadas restrições no sentido de que: 
 

I – nenhuma despesa poderá ser fixada sem 
que estejam definidas as respectivas fontes de 
recursos e legalmente instituídas as unidades 
executoras; 
 

II – não poderão ser incluídas despesas a 
título de investimentos em regime de execução 
especial, ressalvados os casos de calamidade pública, 
de acordo com o disposto no artigo 152, § 3º da 
Constituição Estadual. 
 

Art. 21. Na programação dos investimentos 
serão observados os seguintes princípios: 
 

I – os investimentos em fase de execução 
terão prioridade sobre os novos projetos; 
 

II – a lei orçamentária garantirá no mínimo, 
15% (quinze por cento) da receita de caixa do 
Tesouro, e inclusive os recursos próprios arrecadados 
pelos órgãos da administração indireta, para 
investimentos e inversões financeiras quando for o 
caso. 
 

Art. 22. É vedada a destinação de recursos a 
título de subvenções sociais para entidades privadas, 
ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam 
atividades de natureza continuada nas áreas de 
cultura, assistência social, saúde e educação, 
observado o disposto no artigo 16 da Lei Federal nº 
4.320/64, e que atendam as seguintes condições: 
 

I – comprovante pertinente à pesquisa do 
concedente junto aos seus arquivos e aos cadastros a 
que tiver acesso, em especial ao Cadastro 
Informativo - CADIN/ES ou do SIAFEM, 
demonstrando que não há quaisquer pendências do 
convenente junto ao Estado, e às entidades da 
administração pública estadual direta ou às entidades 
a elas vinculadas; 
 

II – sejam de atendimento direto ao público, 
de forma gratuita, e que possuam comprovante do 
Registro ou do Certificado de Entidades Beneficentes 
de Assistência Social, fornecido pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, salvo nas 
demais áreas de atuação governamental que deverão 
apresentar registro ou certificado dos órgãos 
competentes. 
 

Art. 23.  É vedada a destinação de recursos a 
entidade privada a título de contribuição corrente, 
ressalvada a autorizada em lei específica ou destinada 
à entidade sem fins lucrativos selecionada para 
execução, em parceria com a administração pública 
estadual, de programas e ações que contribuam 
diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e 
metas previstas no plano plurianual. 
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Parágrafo único. A transferência de recursos 
a título de contribuição corrente não autorizada em 
lei específica dependerá de publicação, para cada 
entidade beneficiada, de ato de autorização da 
unidade orçamentária transferidora, o qual conterá 
justificativa de que a entidade selecionada é a que 
melhor atende aos critérios estabelecidos para a 
escolha. 
 

Art. 24. É vedada a destinação de recursos a 
título de auxílios, previstos no artigo 12, § 6º, da Lei 
Federal n º 4.320/64, para entidades privadas, 
ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, desde que 
atendam as condições previstas nos incisos I e II do 
artigo 22 desta lei. 
 

Art. 25. Até o final do mês de agosto de cada 
ano, o Poder Executivo remeterá à Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas da Assembléia 
Legislativa listagem das entidades privadas sem fins 
lucrativos, aptas a serem beneficiadas com recursos 
orçamentários de subvenções sociais e de auxílios. 
 

Art. 26. As transferências voluntárias de 
recursos do Estado para os Municípios dependerão da 
comprovação por parte da unidade beneficiada que se 
encontra em conformidade com o disposto no artigo 
25 da Lei Complementar Federal nº. 101/00. 

 
Art. 27. Os projetos de lei relativos a créditos 

adicionais destinados à despesa com pessoal e 
encargos sociais serão encaminhados à Assembléia 
Legislativa, por projeto específico e exclusivamente 
para essa finalidade, ficando vedada a transferência, o 
remanejamento e a transposição de recursos 
orçamentários que estejam consignados para gastos 
com pessoal e encargos sociais. 
 

Art. 28. A elaboração do Projeto de Lei 
Orçamentária e a execução da Lei Orçamentária 
Anual de 2009 deverão levar em conta as metas de 
resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo 
de Metas Fiscais, que integra esta lei. 

 
Art. 29. A alocação dos recursos na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, bem 
como a respectiva execução serão feitas de forma a 
propiciar o controle dos custos das ações e a 
avaliação dos resultados dos programas de governo. 
 

Parágrafo único. Para atendimento ao 
disposto no “caput” deverão ser aprimorados pelos 
órgãos executores, os processos de contabilização de 
custos diretos e indiretos das ações e desenvolvidos 
métodos e sistemas que viabilizem a aferição dos 
resultados pretendidos.  
 

Seção I 
 

Das Diretrizes Específicas do Orçamento da 
Seguridade Social 

Art. 30. O orçamento da seguridade social 
compreenderá as dotações destinadas a atender as 
ações de saúde, previdência e assistência social e 
obedecerá ao disposto nos artigos 158, 159, 164 e 
167 da Constituição Estadual e contará, dentre outros, 
com recursos provenientes: 
 

I – de receitas próprias dos órgãos, fundos e 
entidades que integram este orçamento; 
 

II – da contribuição para o plano de 
seguridade do servidor; 
 

III – do orçamento fiscal. 
 

Parágrafo único. É vedada ao Estado a 
retenção de recursos provenientes da União e 
destinados aos Municípios para atender às ações nas 
áreas de saúde, previdência e assistência social. 
 

Seção II 
 

Das Diretrizes Específicas do Orçamento de 
Investimento 

 
Art. 31. O orçamento de investimento 

previsto no artigo 150, § 5º, inciso II da Constituição 
Estadual será apresentado por empresa pública e 
sociedade de economia mista nas quais o Estado 
detenha a maioria do capital social com direito a 
voto. 
 

§ 1º A despesa será discriminada segundo a 
classificação funcional, expressa por categoria de 
programação em seu menor nível e por fontes de 
financiamento. 
 

§ 2º As fontes de financiamento identificarão 
os recursos: 
 

I – gerados pela empresa; 
 
II – relativos à participação acionária do 
Estado; 
 
III – oriundos de operações de crédito 
internas; 
 
IV – oriundos de operações de crédito 
externas; e 
 
V – de outras origens. 

 
§ 3º A programação dos investimentos à 

conta de recursos provenientes dos orçamentos fiscal 
e da seguridade social, inclusive participação 
acionária, observará o valor e a destinação constante 
do orçamento original. 
 

§ 4º As empresas cuja programação conste 
integralmente no orçamento fiscal ou no orçamento 
da seguridade social, de acordo com o disposto no 
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artigo 4º desta Lei, não integrarão o orçamento de 
investimento. 
 

Art. 32. O orçamento de investimento será 
discriminado segundo: 
 

I – a classificação funcional; 
 
II – o detalhamento das fontes de 
financiamento dos investimentos; 
 
III – os demonstrativos: 
 
a) dos investimentos por função, subfunção 
e programa; 
 
b) dos investimentos por órgão; 
 
c) dos investimentos por órgão e unidade; 
 
d) dos investimentos por programa de 
trabalho; 
 
e) dos investimentos detalhados em nível 
de projetos e atividades; 
 
f) dos investimentos por região-programa. 
 
Art. 33. Não se aplicam às empresas 

integrantes do orçamento de investimento as 
normas gerais da Lei Federal nº. 4.320/64, no que 
se refere ao regime contábil, execução do 
orçamento e demonstrativo de resultado. 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA 
PÚBLICA ESTADUAL 

 
Art. 34. Na Lei Orçamentária para o 

exercício de 2009 as despesas com amortização, 
juros e encargos da dívida serão fixadas com base 
nas operações contratadas até a data do 
encaminhamento do projeto de lei à Assembléia 
Legislativa e nas operações previstas no Programa 
de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado, no 
amparo da Lei Federal 9.496, de 11.9.1997. 

 
Parágrafo único. O Poder Executivo 

encaminhará juntamente com a Proposta 
Orçamentária quadro demonstrativo da previsão de 
pagamento do serviço da dívida para 2009, 
incluindo modalidade de operação, valor do 
principal, juros e demais encargos. 

CAPÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS 
DESPESAS DO ESTADO COM PESSOAL E 

ENCARGOS SOCIAIS 
 

Art. 35. Os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário e o Ministério Público terão como 
limites na elaboração de suas propostas 
orçamentárias para pessoal e encargos sociais, 
observados os artigos 19 e 20 da Lei 
Complementar Federal nº. 101/00, a despesa da 
folha de pagamento de abril de 2008 projetada para 
o exercício de 2009, considerando os eventuais 
acréscimos legais, inclusive alterações de planos de 
carreira e admissões para preenchimento de cargos. 
 

Art. 36. Para fins de atendimento ao 
disposto no artigo 154, § 1º, inciso II da 
Constituição Estadual, constarão do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2009 ações específicas visando a 
concessão de vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos e 
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, de todos os Poderes do Estado e do 
Ministério Público, observados os limites 
estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei 
Complementar Federal nº. 101/00. 

 
CAPÍTULO VII 

 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 
 

Art. 37. Na hipótese de alteração na 
legislação tributária, posterior ao encaminhamento 
do projeto de lei orçamentária anual ao Poder 
Legislativo, e que implique em excesso de 
arrecadação, nos termos da Lei Federal nº. 
4.320/64, quanto à estimativa de receita constante 
do referido projeto de lei, os recursos 
correspondentes deverão ser incluídos por ocasião 
da tramitação do mesmo na Assembléia 
Legislativa. 
 

Parágrafo único. Caso a alteração 
mencionada no “caput” deste artigo ocorra 
posteriormente à aprovação da lei pelo Poder 
Legislativo, os recursos correspondentes deverão 
ser objeto de autorização legislativa. 
 

Art. 38. A concessão ou ampliação de 
incentivos, isenção ou benefício de natureza 
tributária ou financeira somente poderão ser 
aprovadas caso atendam às exigências contidas no 
artigo 14 e incisos da Lei Complementar Federal 
nº. 101/00, após prévia autorização legislativa. 
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CAPÍTULO VIII 
 

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA 
AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL DE 

FOMENTO 
 

Art. 39. O Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo S/A – BANDES, por meio de suas 
funções de agente financeiro, de fomento e de 
formulação e de articulação de interesses 
governamentais, empresariais, setoriais e regionais, 
no exercício financeiro de 2009, atuará de acordo 
com as diretrizes e prioridades do governo para 
promoção do desenvolvimento sustentável, 
priorizando projetos que gerem aumento de 
emprego e renda, competitividade da economia, 
redução das desigualdades sociais e dos 
desequilíbrios regionais internos, embasado a partir 
das estratégias de desenvolvimento constantes do 
Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025, 
conforme segue: 
 

I - descentralização econômica e 
interiorização do desenvolvimento: 

a) dotações para pessoal e seus encargos 
a) ampliar a oferta dos serviços 

bancários e de crédito para investimentos de longo 
prazo, aproximando-os e disponibilizando-os aos 
empreendedores em todos os municípios 
capixabas, principalmente os do interior; 

b) atrair e reter investimentos privados, 
promovendo o desenvolvimento econômico e a 
geração de empregos, principalmente no interior do 
estado, objetivando a redução das desigualdades; 

c) fortalecer a dinâmica regional 
capixaba, por meio do incentivo à constituição e 
apoio ao desenvolvimento de arranjos produtivos 
locais, a partir de parcerias institucionais que 
envolvam redes empresariais, sociais e 
tecnológicas; 

d) melhorar, qualitativa e 
quantitativamente, a aplicação do crédito rural aos 
agricultores familiares, incentivando a 
diversificação produtiva e o aumento da 
produtividade no campo; 

e) estimular a competitividade da cadeia 
produtiva do turismo, com ênfase na revitalização 
de centros turísticos, melhoria de infra-estrutura e 
consolidação de rotas turísticas. 

II - agregação de valor à produção, 
adensamento das cadeias produtivas e 
diversificação econômica: 

a) promover o desenvolvimento 
sustentável sócio-econômico do Espírito Santo, 
através de parceiros de negócios e institucionais;    

b) apoiar investimentos privados que 
tenham como objetivo a agregação de valor à 

produção, o adensamento das cadeias produtivas e 
a diversificação econômica; 

c) incentivar a integração de micros, 
pequenas e médias empresas locais aos grandes 
projetos industriais aqui localizados; 

d) promover a integração e o esforço 
conjunto dos diversos segmentos do agronegócio, 
visando a sua expansão e consolidação, 
promovendo, inclusive, a integração da agricultura 
familiar às cadeias produtivas do agronegócio de 
maior valor agregado; 

e) participar da articulação e fomento de 
projetos nos setores de petróleo, gás, etanol, 
turismo, agronegócio, energia e de 
desenvolvimento da logística, onde e quando 
couber ação do Banco; 

f) apoiar a pesquisa e o 
desenvolvimento tecnológico, participando, 
inclusive, do desenvolvimento de redes de ciência, 
tecnologia e inovação, integrada e sinérgica com as 
potencialidades regionais; 

g) colaborar para o aumento da 
participação do Espírito Santo no comércio 
exterior brasileiro, através de financiamentos 
adequados e específicos para as micro, pequenas e 
médias empresas exportadoras do estado; 

h) fortalecer a competitividade estadual 
e incentivar a redução da informalidade, 
incrementando, com isso, a geração de impostos. 

III - erradicação da pobreza e redução das 
desigualdades: 

a) fortalecer o pequeno empreendedor, 
através de financiamentos adequados, apoio 
técnico e parcerias específicas; 

b) ampliar a atuação dos instrumentos de 
microcrédito, em parceria com os municípios. 

IV - recuperação e conservação dos 
recursos naturais: 

a) apoiar investimentos e programas 
que tenham como objetivo a manutenção, a 
conservação e a ampliação de recursos naturais. 

V - desenvolvimento do capital humano: 
a) incentivar a qualificação do capital 

humano, através da capacitação de recursos 
humanos, em nível de pós-graduação, e do 
desenvolvimento do capital intelectual. 
VI - desenvolvimento da rede de cidades: 

a) incentivar a melhoria das estruturas 
administrativas e tributárias dos Municípios 
Capixabas, objetivando o desenvolvimento de 
centralidades urbanas de reconhecida excelência. 

VII - capital social e qualidade das 
instituições capixabas: 

a) fortalecer a integração com o Banco do 
Estado do Espírito Santo S/A – BANESTES, com 
vistas à formulação e execução de programas 
prioritários do Governo, atendidas as regras de 
prudência e boa gestão bancária. 
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VIII - fortalecimento da identidade e 
melhoria da imagem capixaba: 

a) promover o conhecimento do Espírito 
Santo, disseminando uma imagem positiva do 
estado e enfatizando seus principais atributos 
socioeconômicos. 
 

§ 1º Os encargos dos empréstimos e 
financiamentos concedidos pelo BANDES não 
poderão ser inferiores aos respectivos custos de 
captação, salvo os previstos em lei. 
 

§ 2º A concessão de quaisquer empréstimos 
ou financiamentos pelo BANDES, inclusive aos 
Municípios – na forma da lei – e suas entidades da 
administração indireta, fundações, empresas e 
sociedades controladas, sem prejuízo das normas 
regulamentares pertinentes, somente poderá ser 
efetuada se o cliente comprovar sua situação de 
regularidade com o Estado, seus órgãos e entidades 
das administrações direta e indireta, com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e com 
o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 

 
CAPÍTULO IX 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 40. Para os efeitos do § 3º do artigo 16 

da Lei Complementar Federal nº. 101/00, entende–
se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor 
não ultrapasse, para bens e serviços, os limites 
previstos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21.6.1993. 
 

Art. 41. Na hipótese do Projeto de Lei 
Orçamentária do ano 2009 não ser sancionado até 
31.12.2008, a programação dele constante, na 
forma da proposta enviada à Assembléia 
Legislativa, poderá ser executada, no máximo, em 
3 (três) meses, até que o projeto seja sancionado, 
até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de 
cada unidade orçamentária.  
 

§ 1º Considerar–se–á antecipação de 
crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos 
recursos autorizados neste artigo. 
 

§ 2º Inclui–se no disposto no “caput” deste 
artigo as ações que estavam em execução em 2008. 
 

§ 3º Não se incluem no limite previsto no 
“caput” deste artigo as dotações para atender 
despesas com: 
 

I – pessoal e encargos sociais; 
 

II – benefícios assistenciais; 

III – serviço da dívida; 
 

IV – transferências constitucionais e legais 
a Municípios; 
 

V – atendimento ambulatorial, emergencial 
e hospitalar com recursos do Sistema Único de 
Saúde – SUS. 
 

Art. 42. Em cumprimento ao artigo 54 da 
Lei Complementar Federal n° 101/00, o Poder 
Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa e 
ao Tribunal de Contas do Estado os respectivos 
Relatórios de Gestão Fiscal, no prazo de 30 (trinta) 
dias após o final do quadrimestre. 
 

§ 1º Os Relatórios de Gestão Fiscal serão 
distribuídos à Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembléia Legislativa imediatamente 
após terem sido recebidos pela Assembléia 
Legislativa. 
 

§ 2º Para subsidiar a apreciação dos 
Relatórios pela Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembléia Legislativa, o Tribunal de 
Contas do Estado encaminhará à mesma, em até 60 
(sessenta) dias após o final do prazo de que trata o 
"caput" deste artigo, relatório contendo a análise 
dos Relatórios de Gestão Fiscal. 
 

Art. 43. O Poder Executivo, por intermédio 
da Secretaria de Estado de Economia e 
Planejamento, deverá atender, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, contados da data do 
recebimento, as solicitações de informações 
encaminhadas pelo Presidente da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas da Assembléia 
Legislativa, relativas a aspectos quantitativos e 
qualitativos de qualquer categoria de programação 
ou item de receita, incluindo eventuais desvios em 
relação aos valores da proposta que venham a ser 
identificados posteriormente ao encaminhamento 
do projeto de lei orçamentária. 
 

Art. 44. Caso seja necessária a limitação 
do empenho das dotações orçamentárias e da 
movimentação financeira, essa será feita de forma 
proporcional no montante dos recursos alocados 
para o atendimento de “outras despesas correntes”, 
“investimento” e “inversões financeiras” de cada 
Poder e do Ministério Público, excluídas as 
despesas que constituem obrigações 
constitucionais ou legais. 
 

Parágrafo único. Na hipótese da 
ocorrência do disposto no “caput” deste artigo o 
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Poder Executivo limitará o repasse de recursos 
financeiros, conforme estabelecido no § 3º do 
artigo 9º da Lei Complementar nº. 101/00. 
 

Art. 45. Os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de 
Contas e a Corregedoria Geral de Justiça, no prazo 
de 30 (trinta) dias após a publicação da lei 
orçamentária anual, publicarão no Diário Oficial o 
quadro de detalhamento de despesa, por unidade 
orçamentária integrante dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, especificando, para cada projeto, 
atividade e operação especial, a esfera 
orçamentária, o identificador de uso, a fonte de 
recursos, a categoria econômica, o grupo de 
despesa, a modalidade de aplicação e o elemento 
de despesa. 

 
Parágrafo único. O Poder Executivo 

publicará até 30 dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido de execução 
orçamentária, bem como relatório indicativo de 
realização da receita, para fins de verificação do 
estabelecido nos artigos 9º e 13 da Lei 
Complementar Federal nº. 101/00. 
 

Art. 46. Até trinta dias após a publicação 
dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso. 
 

Art. 47. O Poder Executivo enviará à 
Assembléia Legislativa o projeto de lei 
orçamentária em meio eletrônico, inclusive na 
forma de banco de dados, com sua despesa 
regionalizada e discriminada por elemento de 
despesa. 
 

Parágrafo único. O banco de dados 
referente ao “caput” deste artigo será 
disponibilizado na forma acordada entre os 
Poderes Legislativo e Executivo. 
 

Art. 48. Todas as tabelas referentes ao 
sistema de elaboração do orçamento anual e aos 
projetos que as alterem serão enviados pelo Poder 
Executivo por meio eletrônico, juntamente com o 
projeto de lei orçamentária anual, de acordo com o 
disposto nesta Lei, e no prazo regimental, após o 
encaminhamento à sanção do Governador do 
autógrafo do projeto de lei orçamentária anual, o 
Poder Legislativo enviará também, por meio 
eletrônico, os dados e informações relativos ao 
autógrafo, indicando: 
 

I – em relação a cada categoria de 
programação e grupo de natureza de despesa dos 
projetos originais, o total dos acréscimos e o total 

dos decréscimos, por fonte de recursos, realizados 
pela Assembléia Legislativa; 
 

II – as novas categorias de programação e, 
em relação a essas, as fontes de recursos e as 
denominações atribuídas. 
 

Art. 49. Fica o Poder Executivo autorizado 
a incluir na lei orçamentária anual despesas 
referentes às contribuições da Secretaria de Estado 
da Educação – SEDU, relativas ao ensino 
fundamental, a serem pagas aos Fundos Financeiro 
e Previdenciário, constituídos pelo Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado 
do Espírito Santo – IPAJM, com recursos oriundos 
da cota-parte do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB. 
 

Art. 50. Integram esta Lei os Anexos I, II e 
III, contendo: 
 

I – Anexo I – Metas Fiscais; 
II – Anexo II – Riscos Fiscais; e 
II – Anexo III – Prioridades e Metas 
 
Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

ANEXO I – METAS FISCAIS 
 

A Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 
de 2000 (LRF), estabelece, em seu artigo 4º, §§ 1º 
e 2º, que integrará a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) o Anexo de Metas Fiscais. 
Em cumprimento a essa determinação legal, o 
referido Anexo inclui os seguintes demonstrativos: 
 

 Demonstrativo I: Metas Anuais; 
 

 Demonstrativo II: Avaliação do 
Cumprimento das Metas Fiscais do 
Exercício Anterior; 

 
 Demonstrativo III: Metas Fiscais 

Atuais Comparadas com as Metas 
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores; 
 

 Demonstrativo IV: Evolução do 
Patrimônio Líquido; 
 

 Demonstrativo V: Origem e 
Aplicação dos Recursos Obtidos com a 
Alienação de Ativos; 
 

 Demonstrativo VI: Receitas e 
Despesas Previdenciárias do RPPS; 
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 Demonstrativo VII: Avaliação da 
Situação Financeira e Atuarial; 
 

 Demonstrativo VIII: Estimativa e 
Compensação da Renúncia de Receita. 

 
Os conceitos adotados na composição dos índices e 
valores do Anexo de Metas Fiscais tiveram como 
base a Portaria STN nº 575, de 30 de agosto de 
2007, que aprova o Manual de Elaboração do 
Anexo de Metas Fiscais e do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária, que deverá ser 
utilizados pela União e pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, conforme a seguir: 
 
Receita Total – Registra os valores estimados de 
Receita Total. 
 
Receitas Primárias – Correspondem ao total da 
receita orçamentária deduzidas as operações de 
crédito, as provenientes de rendimentos de 
aplicações financeiras e retorno de operações de 
crédito (juros e amortizações), o recebimento de 
recursos oriundos de empréstimos concedidos e as 
receitas de privatizações. O resultado dessa 
operação será utilizado para o cálculo do resultado 
primário. 
 
Despesa Total – Registra os valores estimados de 
Despesa Total. 
 
Despesas Primárias – Correspondem ao total da 
despesa orçamentária deduzidas as despesas com 
juros e amortização da dívida interna e externa, com 
a aquisição de títulos de capital integralizado e as 
despesas com concessão de empréstimos com retorno 
garantido. O resultado dessa operação será utilizado 
para o cálculo do resultado primário. 
 
Resultado Primário – Indica se os níveis de gastos 
orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, 
ou seja, se as Receitas Primárias são capazes de 
suportar as Despesas Primárias. É o resultado da 
diferença entre as Receitas Primárias e as Despesas 
Primárias. 
 
Resultado Nominal – Representa a diferença entre 
o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 
determinado ano em relação ao apurado em 31 de 
dezembro do ano anterior. 
 
Dívida Pública Consolidada (ou Fundada) – 
Corresponde ao montante total apurado: 

•  das obrigações financeiras, inclusive as 
decorrentes de emissão de títulos, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados; 

•  das obrigações financeiras, assumidas em 
virtude da realização de operações de crédito 
para amortização em prazo superior a doze 
meses, ou que, embora de prazo inferior a doze 
meses, tenham constado como receitas no 
orçamento; 
•  dos precatórios judiciais emitidos a partir de 
5 de maio de 2000 e não pagos durante a 
execução do orçamento em que houverem sido 
incluídos. 

 
Dívida Consolidada Líquida (DCL) – Corresponde 
à dívida pública consolidada, menos as deduções que 
compreendem o ativo disponível e os haveres 
financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados. 
 
Dívida Fiscal Líquida – Corresponde ao saldo da 
dívida consolidada líquida somado às receitas de 
privatização, deduzidos os passivos reconhecidos, 
decorrentes de déficits ocorridos em exercícios 
anteriores. 
 
Valores a Preços Correntes – Identifica os valores 
das metas fiscais tomando como base o cenário 
macroeconômico, de forma que os valores 
apresentados sejam claramente fundamentados, para 
os três exercícios orçamentários anteriores ao ano de 
referência da LDO, para o exercício orçamentário a 
que se refere à LDO e para os dois exercícios 
seguintes. 
 
Valores a Preços Constantes – Identifica os valores 
a preços constantes, que equivalem aos valores 
correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo 
da moeda, ou seja, expurgando os índices de inflação 
ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente, 
trazendo os valores das metas anuais para valores 
praticados no ano anterior ao ano de referência da 
LDO, para os três exercícios orçamentários anteriores 
ao ano de referência da LDO, para o exercício 
orçamentário a que se refere a LDO e para os dois 
exercícios seguintes. 
 
(Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000) 
 
Demonstrativo I: Metas Anuais 
 
Parâmetros aplicados para estabelecer as Metas 
Anuais 
 
Como metodologia para cálculo dos índices e dos 
valores correntes e constantes nos anos de 2009, 2010 
e 2011, foram adotados como indicadores 
macroeconômicos para estabelecer as metas anuais 
na LDO 2009 para os referidos exercícios, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 
em 4,5% em cada ano, o Produto Interno Bruto – PIB 
Nacional em 5,0 % ao ano e o Crescimento Real da 
receita pública estadual estimado em 3,5 % a cada 
ano, e a taxa de câmbio, conforme a seguir: 
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Conceitos e Critérios adotados: 
 

Receitas Primárias (I) = Receita Total  
Receita Patrimonial 
Alienação de Bens  
Operações de Crédito 
Amortização de Empréstimos 

 
(–)  
(–) 
(–)  
(–) 

 
Despesas Primárias (II) = Despesa Total 

Juros e Encargos da Dívida  
Amortização da Dívida Aquisição de títulos de capital 
integralizado 
Concessão de empréstimos com retorno garantido 

 
(–)  
(–) 
(–)  

 
Resultado Primário = Receitas Primárias (I) 

Despesas Primárias (II) 
 
(–)  

 
Resultado Nominal = Saldo da Dívida Fiscal de Determinado Ano 

Saldo da Dívida Fiscal do Ano Anterior 
  
(–) 

 
Dívida Consolidada Líquida (DCL) = Dívida Pública Consolidada 

Ativo Disponível 
Haveres Financeiros 
Restos a Pagar Processados 

 
(–) 
(–) 
(–) 

 
Dívida Fiscal Líquida = Dívida Consolidada Líquida 

Receitas de Privatizações 
Passivos Reconhecidos 

 
(+) 
(–) 

 
Valores a Preços Correntes = IPCA 2009   X   CRESCIMENTO REAL 2009 

IPCA 2010   X   CRESCIMENTO REAL 2010 
IPCA 2011   X   CRESCIMENTO REAL 2011 

 
Índice para Deflação de Preços Correntes 

 
Ano Base 2008 = 1,00000 
Ano 2009 = 1 + IPCA 2009 / 100 
Ano 2010 = ((1 + (IPCA 2009 /100)) * ((1 + (IPCA 2010 /100)) 
Ano 2011 = ((1 + (IPCA 2009 /100)) * ((1 + (IPCA 2010/100)) * ((1 + (IPCA 2011 /100)) 

 
Valores a Preços Constantes = Ano 2008 

Ano 2009 
Ano 2010 
Ano 2011 

Valor Corrente 
Valor Corrente / Índice para Deflação 
Valor Corrente / Índice para Deflação 
Valor Corrente / Índice para Deflação 

2009 2010 2011

IPCA  (%) * 4,50              4,50             4,50             

PIB NACIONAL  (%) * 5,00              5,00             5,00             

CRESCIMENTO REAL (%) ** 3,50              3,50             3,50             

CÂMBIO (R$ / US$ - média) *** 2,00              2,00             2,00             

* PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO PLDO 2009 DA UNIÃO

** CONSIDERADO CRESCIMENTO DE 3,5 % A.A

*** PARÂMETROS ESTABELECIDOS SEFAZ

ANOS
ÍNDICES

PARÂMETROS MACROECONÔMICOS PROJETADOS

R$ MIL

CORRENTE CONSTANTE CORRENTE CONSTANTE CORRENTE CONSTANTE
( A ) (A / PIB)*100 ( B ) (B / PIB)*100 ( C ) (C / PIB)*100

RECEITA TOTAL 11.254.046       10.769.422       16,00               12.172.095       11.146.352       15,66            13.165.033       11.536.474       15,32            

RECEITAS PRIMÁRIAS ( I ) 10.778.865       10.314.703       15,32               11.624.466       10.644.872       14,95            12.553.126       11.000.262       14,61            

DESPESA TOTAL 10.944.560       10.473.263       15,56               11.782.588       10.789.668       15,16            12.743.752       11.167.307       14,83            

DESPESAS PRIMÁRIAS ( II ) 10.470.738       10.019.845       14,88               11.321.015       10.366.992       14,56            12.249.138       10.733.878       14,26            

RESULTADO PRIMÁRIO ( I - II) 308.127            294.859            0,44                 303.452            277.880            0,39              303.988            266.384            0,35              

RESULTADO NOMINAL (11.501)             (11.006)             (0,02)                (6.099)               (5.585)               (0,01)             (30.682)             (26.887)             (0,04)             

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 3.302.644         3.160.425         4,69                 3.256.545         2.982.116         4,19              3.135.863         2.747.946         3,65              

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.167.624         1.117.344         1,66                 1.161.525         1.063.643         1,49              1.130.843         990.954            1,32              

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2011

% PIB (ES)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VALOR VALOR VALOR
% PIB (ES)

METAS ANUAIS
ANEXO DE METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009

(Art. 4º, § 1º, LRF)

2009

ESPECIFICAÇÃO % PIB (ES)

2010
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(Art. 4º, § 2º, Inciso I, da Lei Complementar nº 
101/2000) 
 
 
Demonstrativo II: Avaliação do Cumprimento 
das Metas Fiscais do Exercício Anterior 
 
 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 8.376, de 28 
de julho de 2006 (LDO 2007) previu a meta de 
superávit primário do Governo do Estado do 
Espírito Santo para o exercício de 2007 de R$ 349 
milhões. O Resultado apurado ao final do mesmo 
exercício atingiu o volume de R$ 364 milhões, 
correspondente a um acréscimo de 4,3% sobre o 
valor previsto, refletindo com clareza, a 
permanente preocupação do Governo na 
manutenção do equilíbrio das contas públicas. Este 
resultado é fruto do contínuo crescimento da 
receita estadual, através de ações de fiscalização e 
de medidas de combate à sonegação, e também ao 
rigoroso controle e eficiência dos gastos praticados 
no âmbito do setor público estadual.  
O superávit primário indica a capacidade de 
pagamento da dívida consolidada (ou fundada), 

que no exercício de 2007 foi de R$ 344 milhões 
pagos entre juros, encargos e amortização. Assim, 
o resultado primário do exercício de 2007 foi 
suficiente para cobrir a referida dívida pública. 
 
 
O resultado nominal representa a diferença entre o 
saldo da dívida fiscal líquida de um ano sobre a do 
ano anterior. Em 2007 esse resultado nominal foi 
de menos  R$ 650 milhões, o que significou uma 
redução bastante significativa da dívida fiscal 
líquida daquele ano em relação à do ano de 2006. 
 
 
A dívida fiscal líquida do Estado que em 2006 
atingiu o montante de R$ 1.338 milhões teve o seu 
valor reduzido para R$ 688 milhões em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ MIL

PREVISTAS * REALIZADAS VALOR %
(A) (B) (C = B - A) (D = (C/A) X 100)

RECEITA TOTAL 9.712.771            0,169        9.342.978         0,162        (369.793)               (3,81)                     

RECEITAS PRIMÁRIAS ( I ) 9.400.070            0,163        9.006.482         0,156        (393.588)               (4,19)                     

DESPESA TOTAL 9.269.084            0,161        8.985.826         0,156        (283.258)               (3,06)                     

DESPESAS PRIMÁRIAS ( II ) 9.051.408            0,157        8.642.041         0,150        (409.367)               (4,52)                     

RESULTADO PRIMÁRIO (III) =  (I - II) 348.662               0,006        364.441            0,006        15.779                  4,53                      

RESULTADO NOMINAL (109.806)              (0,002)       (650.147)           (0,011)       (540.341)               492,09                  

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 3.453.635            0,060        3.261.258         0,057        (192.377)               (5,57)                     

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.776.518            0,031        1.210.426         0,021        (566.092)               (31,87)                   

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
* LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 8.376, DE 28.7.2006 (LDO 2007)

% PIB (ES) % PIB (ES)

VARIAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO

METAS 2007

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009
ANEXO DE METAS FISCAIS

(Art. 4º, § 2º, Inciso I, LRF)
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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(Art. 4º, § 2º, Inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000) 
 

Demonstrativo III: Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fixadas nos Três Exercícios Anteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Art. 4º, § 2º, Inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000) 
 
Demonstrativo IV: Evolução do Patrimônio Líquido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ MIL

2006 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

RECEITA TOTAL 8.040.876   9.342.978   16,19     10.405.239   11,37      11.254.046   8,16        12.172.095   8,16       13.165.033   8,16          

RECEITAS PRIMÁRIAS ( I ) 7.820.655   9.006.482   15,16     10.008.492   11,13      10.778.865   7,70        11.624.466   7,84       12.553.126   7,99          

DESPESA TOTAL 7.890.359   8.985.826   13,88     10.119.095   12,61      10.944.560   8,16        11.782.588   7,66       12.743.752   8,16          

DESPESAS PRIMÁRIAS ( II ) 7.527.991   8.642.041   14,80     9.704.320     12,29      10.470.738   7,90        11.321.015   8,12       12.249.138   8,20          

RESULTADO PRIMÁRIO ( I - II) 292.664      364.441      24,53     304.172        (16,54)     308.127        1,30        303.452        (1,52)      303.988        0,18          

RESULTADO NOMINAL (365.808)     (650.147)     77,73     (18.818)         (97,11)     (11.501)         (38,88)     (6.099)           (46,97)    (30.682)         403,07      

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 3.251.515   3.261.258   0,30       3.304.145     1,32        3.302.644     (0,05)       3.256.545     (1,40)      3.135.863     (3,71)         

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.872.059   1.210.426   (35,34)    1.179.125     (2,59)       1.167.624     (0,98)       1.161.525     (0,52)      1.130.843     (2,64)         

2006 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

RECEITA TOTAL 8.777.477   9.759.675   11,19     10.405.239   6,61        10.769.422   3,50        11.146.352   3,50       11.536.474   3,50          

RECEITAS PRIMÁRIAS ( I ) 8.537.082   9.408.171   10,20     10.008.492   6,38        10.314.703   3,06        10.644.872   3,20       11.000.262   3,34          

DESPESA TOTAL 8.613.171   9.386.594   8,98       10.119.095   7,80        10.473.263   3,50        10.789.668   3,02       11.167.307   3,50          

DESPESAS PRIMÁRIAS ( II ) 8.217.608   9.027.476   9,86       9.704.320     7,50        10.019.845   3,25        10.366.992   3,46       10.733.878   3,54          

RESULTADO PRIMÁRIO ( I - II) 319.474      380.695      19,16     304.172        (20,10)     294.859        (3,06)       277.880        (5,76)      266.384        (4,14)         

RESULTADO NOMINAL (399.319)     (679.144)     70,08     (18.818)         (97,23)     (11.006)         (41,51)     (5.585)           (49,25)    (26.887)         381,40      

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 3.549.377   3.406.710   (4,02)      3.304.145     (3,01)       3.160.425     (4,35)       2.982.116     (5,64)      2.747.946     (7,85)         

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2.043.553   1.264.411   (38,13)    1.179.125     (6,75)       1.117.344     (5,24)       1.063.643     (4,81)      990.954        (6,83)         

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ESPECIFICAÇÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS METAS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
(Art. 4º, § 2º, Inciso II, LRF)

ESPECIFICAÇÃO
VALORES A PREÇOS CORRENTES

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

R$ MIL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2007 % 2006 % 2005 %
PATRIMÔNIO / CAPITAL 3.762.089               475,21     654.040                  (232,80)    (492.492)                 (48,43)        
RESERVAS -                          (100,00)   996.556                  (0,75)        1.004.078               0,00
RESULTADO ACUMULADO 2.113.183               0,08         2.111.496               85,37       1.139.045               147,02       
TOTAL 5.875.272               56,17       3.762.092               127,92     1.650.631               223,59       
FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTAS EXPLICATIVAS:

2 - Análise Geral:

GERAL

2 - A desincorporação de passivos no valor de R$ 356.015.714,24 (R$ 299.292.553,44 de operações de crédito em contrato,
e R$ 56.723.160,80 de outras desincorporações de passivos), em contrapartida teve uma incorporação de passivos no
montante de R$ 103.394.863,99 resultantes de operações de créditos em contratos, incorporação de direitos no montante de
R$ 1.067.744.090,36 (formado basicamente por R$ 1.051.317.408,94 referente a inscrição de dívida ativa) e reavaliação de
bens no montante de R$ 358.911.429,75 (formado basicamente por R$ 358.577.564,22 da valorização das ações da
CESAN).

2 - A desincorporação de passivos no valor de R$ 345.853.357,69 ( R$ 300.347.030,41 de operações de crédito em contrato,
e R$ 45.506.327,28 de outras desincorporações de passivos), em contrapartida teve uma incorporação de passivos no
montante de R$ 24.327.660,07 resultantes de operações de créditos em contratos, incorporação de direitos no montante de
R$ 783.690.460,75 (formado basicamente por R$ 767.519.457,34 referentes a inscrição de dívida ativa) e reavaliação de
bens no montante de R$ 795.421.982,75 (formado basicamente por R$ 789.164.479,84 da valorização das ações do
BANESTES e R$ 6.257.902,91 oriundos da reavaliação de bens imóveis da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS).

O Acréscimo apresentado de 2006 para 2007 foi ocasionado da seguinte forma:

1 - Superávit Orçamentário de R$ 357.152.094,96;

(Art. 4º, § 2º, Inciso III, LRF)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009
ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1 - No Exercício de 2007 o saldo das Reservas foram revertidos para a conta Patrimônio (Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores Públicos do ES - IPAJM no valor de R$ 447.301.449,00 e Fundo de Previdência dos ES -
FUNPES no valor de R$ 549.255.061,73);

O Acréscimo apresentado de 2005 para 2006 foi ocasionado da seguinte forma:

1 - Superávit Orçamentário de R$ 150.517.365,01;
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(Art. 4º, § 2º, Inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000) 
 
Demonstrativo V: Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ MIL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2007 % 2006 % 2005 %
PATRIMÔNIO / CAPITAL 87.832                    (109,14)   (961.374)                 (1,53)        (976.298)                 81,54         
RESERVAS -                          (100,00)   996.556                  -           996.556                  0,00
RESULTADO ACUMULADO 11.129                    (78,86)     52.649                    252,76     14.925                    (103,40)      
TOTAL 98.961                    12,67       87.831                    149,64     35.183                    73,67         
FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Acréscimo apresentado de 2006 para 2007 foi ocasionado da seguinte forma:
1 - O ano de 2007 fechou com um superávit de R$ 35.109.845,56 confrontando receitas e despesas.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009

ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Art. 4º, § 2º, Inciso III, LRF)

Análise do Regime Previdenciário:

O Acréscimo apresentado de 2005 para 2006 foi ocasionado da seguinte forma:
1 - O ano de 2006 fechou com um superávit de R$ 49.993.098,43 confrontando receitas e despesas.

REGIME PREVIDENCIÁRIO

R$ MIL
2007 2006 2005
(A) (D)

RECEITAS DE CAPITAL 1.499                      3.722                      44.286                    
ALIENAÇÃO DE ATIVOS 1.499                      3.722                      44.286                    

Alienação de Bens Móveis 449                         327                         42.317                    
Alienação de Bens Imóveis 1.050                      3.395                      1.969                      

TOTAL 1.499                      3.722                      44.286                    

2007 2006 2005
(B) (E)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 1.730                      4.966                      45.193                    
DESPESAS DE CAPITAL 210                         1.438                      42.399                    

Investimentos 210                         919                         581                         
Inversões Financeiras -                          519                         41.818                    
Amortização da Dívida -                          -                          -                          

DESPESAS CORRENTES DA SUPPIN 1.520                      3.528                      2.794                      
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS -                          -                          -                          

Regime Geral de Previdência Social -                          -                          -                          
Regimes Próprios dos Servidores Públicos -                          -                          -                          

TOTAL 1.730                      4.966                      45.193                    
(C) = (A-B) + (F) (F) = (D-E) + (G) (G)

(2.382)                     (2.151)                     (907)                        
FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Nos dados referente as Receitas Realizadas consta de R$ 41.818.016,41 (Exercício 2005), relativo aos recursos de Royalties do
Petróleo que foram utilizados na capitalização (Inversões Financeiras) do Fundo de Previdência dos Servidores e da Amortização da
Dívida (Refinanciamento da Dívida);

2 - Na especificação "DESPESAS CORRENTES DA SUPPIN" estão sendo consideradas as despesas correntes da Superintendência
dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN que referem-se a receita própria, porém estas receitas são contabilizadas como
Receita de Capital.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SALDO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

(Art. 4º, § 2º, Inciso III, LRF)
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PL Plano de Cargos e Carreiras - IEMA 

(Art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000) 
 
Demonstrativo VI: Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000) 

R$ MIL
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2005 2006 2007

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 804.228,54         901.161,46           1.021.268,64           
RECEITAS CORRENTES          804.228,54            901.161,46            1.021.268,64 

Receita de Contribuições          740.624,42            861.323,36               985.396,33 
Contribuição Servidor          105.693,19            121.030,37               150.572,70 

Pessoal Civil            88.542,72              98.860,97               128.625,82 
Pessoal Militar            17.150,47              22.169,41                 21.946,88 

Contribuição Patronal          616.397,35            740.292,99               834.823,63 
Pessoal Civil          585.492,26            702.084,06               679.567,33 
Pessoal Militar            30.905,09              38.208,93               155.256,31 

Outras Contribuições Previdenciárias             18.533,88                           -                                -   
Receita Patrimonial              4.411,64                6.523,51                   8.982,84 
Receitas de Serviços                         -                             -                                -   
Outras Receitas Correntes            59.192,47              33.314,58                 26.889,46 

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS              3.234,93                6.547,12                   3.501,88 
Demais Receitas Correntes            55.957,54              26.767,47                 23.387,58 

RECEITAS DE CAPITAL                         -                             -                                -   
Alienação de Bens                         -                             -                                -   
Amortização de Empréstimos                         -                             -                                -   
Outras Receitas de Capital                         -                             -                                -   

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                         -                             -                                -   
RECEITAS CORRENTES                         -                             -                                -   

Receita de Contribuições                         -                             -                                -   

Pessoal Civil                         -                             -                                -   
Pessoal Militar                         -                             -                                -   
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial                         -                             -                                -   
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos                         -                             -                                -   

Receita Patrimonial                         -                             -                                -   
Outras Receitas Correntes                         -                             -                                -   

RECEITAS DE CAPITAL                         -                             -                                -   
Alienação de Bens                         -                             -                                -   
Amortização de Empréstimos                         -                             -                                -   
Outras Receitas de Capital                         -                             -                                -   

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS                         -                             -                                -   
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS            49.040,51              49.788,82                 67.424,63 
OUTROS APORTES AO RPPS                         -                             -                                -   
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 853.269              950.950                1.088.693                

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2005 2006 2007
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 838.693              900.957                1.053.583                

ADMINISTRAÇÃO                   5.238                     7.375                      10.315 
   Despesas Correntes                   5.101                     6.808                        7.787 
   Despesas de Capital                      137                        566                        2.528 
PREVIDÊNCIA SOCIAL               833.451                 893.583                 1.043.268 

Pessoal Civil               602.751                 640.487                    753.336 
Pessoal Militar                 153.772                 168.316                    190.212 
Outras Despesas Previdenciárias                 76.927                   84.780                      99.720 

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                         -                             -                                -   
Outras Despesas Correntes                 76.927                   84.780                      99.720 

ENCARGOS ESPECIAIS                          3                           -                                -   
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                         -                             -                                -   

ADMINISTRAÇÃO                         -                             -                                -   
   Despesas Correntes                         -                             -                                -   
   Despesas de Capital                         -                             -                                -   

RESERVA DO RPPS                         -                             -                                -   
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)               838.693                 900.957                 1.053.583 
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I – II)                 14.577                   49.993                      35.110 
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS                 32.964                   72.103                    108.385 
FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTAS EXPLICATIVAS:

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
(Art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea "a", LRF)

1 - No Demonstrativo não está sendo considerado os dados do Fundo de Desenvolvimento e Assistência do Servidor Público do Estado do Espírito Santo,
uma vez que o mesmo é referente a assistência ao servidor público estadual;

3 - Neste anexo, nas especificações "Contribuição Patronal Ativo Civil" e "Contribuição do Servidor Ativo Civil" da coluna "2007" estão sendo considerados
os montantes de R$ -240.208,38 e R$ -115.803,46 e da coluna "2006" está sendo considerado o valor de R$ 2.360.222,44 , ambos referentes as
contribuições patronais (contas 212139901 e 212139902) e de servidores (contas 211110201 e 211110202) recolhidas pelo Fundo de Previdência dos
Servidores Civis e Militares - FUNPES (Fundo Previdenciário e Financeiro) que não foram classificadas como receita pelo próprio FUNPES no mês de
competência;

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009

ANEXO DE METAS FISCAIS
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Demonstrativo VII: Avaliação da Situação Financeira e Atuarial 
 

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – 2007 
 

ES – GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CNPJ: 27080530000143 
SIAFI: 952001 
Cadastro de Nome do Plano: Fundo Financeiro 

 
QUADRO 1 – Dados do Regime Próprio de Previdência – RPP 
 

1.1 Avaliação Atuarial 
Data da Avaliação: 31/12/2006 

Data-Base: 30/11/2006 
 

Descrição da População Coberta: 
 
Servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado admitidos até a 
publicação da Lei Complementar 282/2004.  

Obs: Data da Avaliação deve ser maior que a Data-Base 
Data-Base: data de extração das informações cadastrais 

 
1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento 

Benefícios do Plano  Regime 
Financeiro *  Método **  

Sim   Aposentadorias por Idade, Tempo de 
 Contribuição e Compulsória  

RS  UC  

Sim   Aposentadoria por Invalidez  RS   
Sim   Pensão por Morte de segurado Ativo  RS   
Sim   Pensão por Morte de Aposentado por Idade, 

 Tempo de Contribuição e Compulsória  
RS   

Sim   Pensão por Morte de Aposentado 
 por Invalidez  

RS   

  Auxílio-doença  RS   
  Salário-maternidade  CAP  UC  
  Auxílio-reclusão  CAP  UC  
  Salário-família  CAP  UC  

* Regime Financeiro 
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura  
RS = Repartição Simples 
CAP = Capitalização 
 
** Método de Financiamento 
UC = Crédito Unitário  
PUC = Crédito Unitário Projetado 
PNI = Prêmio Nivelado Individual 
IEN = Idade de Entrada Normal 
 
QUADRO 2 – Hipóteses 
 

2.1 Hipóteses Financeiras 
Hipóteses Valores

 Taxa de Juros Real 6,00  
 Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito 1,00  
 Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade 0,00  
 Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano 0,00  
 Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários 100,00 
 Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios 100,00 

 
2.2 Hipóteses Biométricas 

Hipóteses Valores 
 Novos Entrados * Não considerado  
 Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) at-49  
 Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) at-49  
 Tábua de Mortalidade de Inválido ** Outros  
 Tábua de Entrada em Invalidez *** alvaro  
 Tábua de Morbidez  
 Outras Tábuas utilizadas  
 Composição Familiar  2,08 dependentes por titular 
* Descrever a hipótese de comportamento da contratação de novos servidores. 
** Tábua de Mortalidade de Inválido EIAPC = Experiência IAPC 
*** Tábua de Entrada em Invalidez AV = Álvaro Vindas 
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QUADRO 3 – Resultados 
 

3.1 Valores 
Valores da avaliação atuarial em R$ *  

Campos Benefícios - Regime de 
Capitalização 

Benefícios - Regime de 
Repartição 

 Ativo do Plano 48.516.125,07 
 Valor Atual dos Salários Futuros 3.653.058.285,09 
 Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)  626.732.032,55 
 Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)  761.448.362,09 
 Valor Atual das ContribuiçõesFuturas do Ente(Benefícios Concedidos)  37.539.404,25 
 Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista 
 (Benefícios Concedidos)  18.769.702,13 

 Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)  137.881.047,06 
 Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista 
(Benefícios a Conceder)  68.940.523,53 

 Valor Atual da Compensação Financeira a Receber  0,00 
 Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar  0,00 
 Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit - 0,00 - 1.076.533.592,14 
* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375 
OBS: Os benefícios estão calculados pela taxa cobrada.  O déficit apresentado, é coberto pelo Tesouro Estadual. 
 
 
 

3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial 
Contribuinte Custo Normal * Custo Suplementar * 

 Ente Público 22,00  
 Servidor Ativo 11,00  
 Servidor Aposentado 11,00  
 Pensionista 11,00  
 Base de Incidência das Contribuições do Ente Público ** FRAPAP  FRAPAP  
* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parecer 
atuarial. 
 
** Base de Incidência 
FRA = Folha de remuneração dos ativos 
FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados 
FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas 
FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas 
FPA = Folha de Proventos dos aposentados 
FPP = Folha de proventos dos pensionistas 
FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas 
 
 

 
3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial 

Benefício Custo Normal * Custo Suplementar *
 Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória 82,70  
 Aposentadoria por Invalidez 7,64  
 Pensão por Morte de Segurado Ativo 13,63  
 Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória 5,84  
 Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez 11,68  
 Auxílio Doença   
 Salário Maternidade   
 Auxílio Reclusão   
 Salário Família   
 Base de Incidência das Contribuições ** FRAPAP  FRAPAP  

 
* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parecer 
atuarial. 
 
 
** Base de Incidência 
FRA = Folha de remuneração dos ativos 
FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados 
FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas 
FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas 
FPA = Folha de Proventos dos aposentados 
FPP = Folha de proventos dos pensionistas 
FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas 
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QUADRO 4 – Estatísticas 
 
 

Quantidade Remuneração Média (R$) * Idade Média Situação da População Coberta 
Sexo FemininoSexo MasculinoSexo FemininoSexo MasculinoSexo Feminino Sexo Masculino

Ativos 15999 12179 1.452,54 2.075,45 47 43 
Aposentados por Tempo de Contribuição 13145 4384 1.566,86 4.337,17 63 63 

Aposentados por Idade 70 67 938,97 2.903,09 80 80 
Aposentados Compulsória       
Aposentados por Invalidez 1666 606 984,32 3.373,35 62 59 

Pensionistas 4590 1423 3.252,90 1.841,04 58 42 
* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375 

 
 
 
 
QUADRO 5 – Projeção Atuarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Receita Despesas Saldo 
2007 261.831.944,43 794.334.996,00 -532.503.051,57 
2008 247.343.951,11 782.665.925,83 -535.321.974,72 
2009 233.638.105,57 745.548.945,40 -511.910.839,83 
2010 220.686.593,30 711.510.852,18 -490.824.258,88 
2011 208.447.363,33 681.734.409,25 -473.287.045,92 
2012 196.879.904,13 711.498.909,10 -514.619.004,97 
2013 185.915.513,59 744.804.538,37 -558.889.024,78 
2014 175.520.043,11 730.027.012,75 -554.506.969,64 
2015 165.689.503,07 707.930.204,89 -542.240.701,82 
2016 156.397.638,12 685.706.110,60 -529.308.472,48 
2017 147.615.644,17 653.297.633,99 -505.681.989,82 
2018 139.321.767,96 631.226.429,82 -491.904.661,86 
2019 131.484.130,70 610.186.771,98 -478.702.641,28 
2020 124.077.690,24 586.530.386,06 -462.452.695,82 
2021 117.080.746,68 562.960.289,84 -445.879.543,16 
2022 110.471.271,99 539.291.020,92 -428.819.748,93 
2023 104.228.523,38 509.790.099,67 -405.561.576,29 
2024 98.336.007,99 487.084.521,77 -388.748.513,78 
2025 92.771.168,31 464.901.655,50 -372.130.487,19 
2026 87.516.109,72 442.735.853,34 -355.219.743,62 
2027 82.554.171,95 421.198.901,60 -338.644.729,65 
2028 77.869.248,72 400.847.079,57 -322.977.830,85 
2029 73.445.790,94 378.165.779,77 -304.719.988,83 
2030 69.271.009,71 359.093.507,93 -289.822.498,22 
2031 65.329.532,67 340.779.202,75 -275.449.670,08 
2032 61.608.380,88 323.032.365,60 -261.423.984,72 
2033 58.095.346,41 306.052.470,85 -247.957.124,44 
2034 54.778.873,16 289.480.966,27 -234.702.093,11 
2035 51.648.061,40 272.744.446,82 -221.096.385,42 
2036 48.693.013,08 257.671.393,15 -208.978.380,07 
2037 45.903.329,00 243.240.477,11 -197.337.148,11 
2038 43.269.730,77 229.367.854,09 -186.098.123,32 
2039 40.783.484,87 216.012.438,36 -175.228.953,49 
2040 38.436.350,68 203.235.236,97 -164.798.886,29 
2041 36.220.498,46 191.127.744,11 -154.907.245,65 
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QUADRO 6 – Parecer Atuarial  
 
Os estudos atuariais, constantes deste trabalho, foram efetuados com base em hipóteses atuariais 
concernentes à Legislação atual e banco de dados dos servidores do Estado do Espírito Santos, 
para os servidores ingressados até a publicação da Lei Complementar nº 282 de 22 de abril de 
2004, e, que, após devida análise, foram julgados de boa consistência.O atual plano de custeio das 
aposentadorias e pensões dos servidores estaduais, prevê uma contribuição constante de 33% das 
remunerações e proventos de aposentadoria e pensões dos servidores abrangidos por este regime, 
tendo o Estado participação de 22% da contribuição e os servidores ativos, inativos e 
pensionistas, participação de 11%. O Regime Financeiro estabelecido para esses servidores é o de 
Repartição Simples, o qual não gera reservas técnicas. As despesas com os benefícios concedidos 
serão cobertas pelas contribuições dos Participantes e dos Entes Estatais, sendo a diferença 
coberta pelo Tesouro Estadual. 

 
QUADRO 7 – Certificado 
 
Certifico para os devidos fins, que este Demonstrativo representa o Resumo do Cálculo Atuarial 
por mim realizado, sendo os resultados de minha inteira responsabilidade para quaisquer aspectos 
legais. 

2042 34.128.473,38 179.648.385,31 -145.519.911,93 
2043 32.153.249,54 168.749.930,85 -136.596.681,31 
2044 30.288.212,43 158.415.720,88 -128.127.508,45 
2045 28.527.122,51 148.585.356,20 -120.058.233,69 
2046 26.864.121,21 139.272.309,56 -112.408.188,35 
2047 25.293.673,26 130.441.754,03 -105.148.080,77 
2048 23.810.579,07 122.075.113,56 -98.264.534,49 
2049 22.409.950,53 114.148.664,09 -91.738.713,56 
2050 21.087.200,81 106.639.891,23 -85.552.690,42 
2051 19.838.030,18 99.531.191,56 -79.693.161,38 
2052 18.658.411,74 92.804.020,28 -74.145.608,54 
2053 17.544.578,61 86.431.337,71 -68.886.759,10 
2054 16.493.009,53 80.402.987,00 -63.909.977,47 
2055 15.500.415,62 74.709.478,56 -59.209.062,94 
2056 14.563.725,17 69.341.778,05 -54.778.052,88 
2057 13.680.068,28 64.291.100,27 -50.611.031,99 
2058 12.846.762,55 59.548.739,22 -46.701.976,67 
2059 12.059.898,64 55.080.166,26 -43.020.267,62 
2060 11.321.212,85 50.952.298,34 -39.631.085,49 
2061 10.624.479,32 47.080.539,67 -36.456.060,35 
2062 9.953.524,95 43.213.977,21 -33.260.452,26 
2063 9.326.123,51 39.703.042,49 -30.376.918,98 
2064 8.739.574,25 36.512.589,79 -27.773.015,54 
2065 8.191.291,03 33.611.022,97 -25.419.731,94 
2066 7.678.810,51 30.969.947,19 -23.291.136,68 
2067 7.199.796,60 28.563.851,59 -21.364.054,99 
2068 6.752.041,95 26.369.821,03 -19.617.779,08 
2069 6.333.467,30 24.367.274,47 -18.033.807,17 
2070 5.942.119,09 22.537.728,29 -16.595.609,20 
2071 5.576.165,85 20.864.582,12 -15.288.416,27 
2072 5.233.893,69 19.332.925,75 -14.099.032,06 
2073 4.913.701,18 17.929.364,94 -13.015.663,76 
2074 4.614.093,89 16.641.864,60 -12.027.770,71 
2075 4.333.678,67 15.459.607,85 -11.125.929,18 
2076 4.071.157,85 14.372.869,29 -10.301.711,44 
2077 3.825.323,56 13.372.901,28 -9.547.577,72 
2078 3.595.052,04 12.451.831,98 -8.856.779,94 
2079 3.379.298,23 11.602.573,89 -8.223.275,66 
2080 3.177.090,47 10.818.741,95 -7.641.651,48 
2081 2.987.525,53 10.094.580,30 -7.107.054,77 

 



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 06 de maio de 2008 

7.1 Atuário Responsável pela Avaliação  
Nome: Afonso de Jesus Gonçalves 
MIBA: 491 

CPF: 30790450763 
Correio 

eletrônico: 
asta@asta-atuarial.com.br 

Telefone: (027) 25072210 
Data: 29/4/2008 

Assinatura: _____________________________________________ 
 

 
Certifico para os devidos fins, que este é o Demonstrativo Oficial, referente ao exercício em 
questão, estando ciente das informações repassadas pelo atuário responsável técnico. 

 
7.2 Representante Legal do RPPS  

Nome: Rômulo Augusto Penina 
CARGO: Presidente 

CPF: 01454498749 
Correio eletrônico: ipajm@ipajm.es.gov.br 

Telefone: (027) 33816600 
Data: 29/4/2008 

Assinatura: _____________________________________________ 
 

 
Avisos: 
 
O preenchimento do campo "Descrição da População Coberta" é obrigatório 
O campo "Auxílio Doença" é facultativo e não foi preenchido 
O campo "Salário Maternidade" é facultativo e não foi preenchido 
O campo "Auxílio Reclusão" é facultativo e não foi preenchido 
O campo "Salário Família" é facultativo e não foi preenchido 
O campo "Taxa de Juros Real" deve ter valor maior que 0 e menor que 6 
O campo "Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) - Capitalização" é facultativo e não foi 
preenchido 
O campo "Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) - Capitalização" é facultativo e 
não foi preenchido 
O campo "Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder) - 
Capitalização" é facultativo e não foi preenchido 
 
 

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – 2007 
 

ES – GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CNPJ: 27080530000143 
SIAFI: 952001 
Cadastro de Nome do Plano: Fundo Previdenciário 

 
 

QUADRO 1 – Dados do Regime Próprio de Previdência – RPP 
 

1.1 Avaliação Atuarial 
 

Data da Avaliação: 31/12/2006 
Data-Base: 30/11/2006 

 
Descrição da População 

Coberta: 

 
Servidores Ativos, inativos e pensionistas admitidos a partir da Lei 
complementar 282/2004. 

Obs: Data da Avaliação deve ser maior que a Data-Base 
Data-Base: data de extração das informações cadastrais 
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1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento 
 

Benefícios do Plano  Regime 
Financeiro *  Método **  

Sim   Aposentadorias por Idade, Tempo de 
 Contribuição e Compulsória  

CAP  PUC  

Sim   Aposentadoria por Invalidez  CAP  PUC  
Sim   Pensão por Morte de segurado Ativo  RCC  UC  
Sim   Pensão por Morte de Aposentado por Idade, 

 Tempo de Contribuição e Compulsória  
RCC  UC  

Sim   Pensão por Morte de Aposentado 
 por Invalidez  

RCC  UC  

Sim   Auxílio-doença  RS  UC  
  Salário-maternidade  CAP  UC  
  Auxílio-reclusão  CAP  UC  
  Salário-família  CAP  UC  

* Regime Financeiro 
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura  
RS = Repartição Simples 
CAP = Capitalização 
 
** Método de Financiamento 
UC = Crédito Unitário  
PUC = Crédito Unitário Projetado 
PNI = Prêmio Nivelado Individual 
IEN = Idade de Entrada Normal 
 
 
QUADRO 2 – Hipóteses 
 
 

2.1 Hipóteses Financeiras 
 

Hipóteses Valores 
 Taxa de Juros Real 6,00  
 Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito 1,00  
 Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade 0,00  
 Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano 0,00  
 Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários 100,00 
 Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios 100,00 

 
 

2.2 Hipóteses Biométricas 
 

Hipóteses Valores 
 Novos Entrados * 1 : 1  
 Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) at-49  
 Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) at-49  
 Tábua de Mortalidade de Inválido ** Outros  
 Tábua de Entrada em Invalidez *** alvaro  
 Tábua de Morbidez  
 Outras Tábuas utilizadas  
 Composição Familiar  2,08 dependentes por titular 
 
* Descrever a hipótese de comportamento da contratação de novos servidores 
** Tábua de Mortalidade de Inválido EIAPC = Experiência IAPC 
*** Tábua de Entrada em Invalidez AV = Álvaro Vindas 
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QUADRO 3 – Resultados 
 

3.1 Valores 
Valores da avaliação atuarial em R$ *  

Campos Benefícios - Regime de 
Capitalização 

Benefícios - Regime de 
Repartição 

 Ativo do Plano 34.143.201,47 
 Valor Atual dos Salários Futuros 416.468.534,23 
 Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) 84.611.696,21 0,00 
 Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos) 0,00 0,00 
 Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente(Benefícios 
Concedidos) 0,00 0,00 

 Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e 
Pensionista 
 (Benefícios Concedidos) 

0,00 0,00 

 Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a 
Conceder) 51.343.704,44 0,00 

 Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e 
Pensionista (Benefícios a Conceder) 25.671.852,22 0,00 

 Valor Atual da Compensação Financeira a Receber 0,00 0,00 
 Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar 0,00 0,00 
 Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit + 26.547.061,92 - 0,00 
* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375 
OBS: No valor atual dos benefícios futuros, esta contemplada a reversão das aposentadorias em pensão. 
  
 

3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial 
Contribuinte Custo Normal * Custo Suplementar * 

 Ente Público 22,00  
 Servidor Ativo 11,00  
 Servidor Aposentado 11,00  
 Pensionista 11,00  
 Base de Incidência das Contribuições do Ente Público ** FRAPAP  FRAPAP  
* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá 
ser detalhada no parecer atuarial. 
 
** Base de Incidência 
FRA = Folha de remuneração dos ativos 
FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados 
FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas 
FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas 
FPA = Folha de Proventos dos aposentados 
FPP = Folha de proventos dos pensionistas 
FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas 
 

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial 

Benefício Custo Normal 
* 

Custo Suplementar 
* 

 Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória 15,65 0,00 
 Aposentadoria por Invalidez 1,37  
 Pensão por Morte de Segurado Ativo 4,63  
 Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e 
Compulsória 5,05  

 Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez 1,95  
 Auxílio Doença 0,28  
 Salário Maternidade   
 Auxílio Reclusão   
 Salário Família   
 Base de Incidência das Contribuições ** FRAPAP  FRAPAP  
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* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá 
ser detalhada no parecer atuarial. 
 
** Base de Incidência 
FRA = Folha de remuneração dos ativos 
FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados 
FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas 
FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas 
FPA = Folha de Proventos dos aposentados 
FPP = Folha de proventos dos pensionistas 
FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas 

 
QUADRO 4 – Estatísticas 

 
Quantidade Remuneração Média (R$) * Idade Média 

Situação da População Coberta Sexo 
Feminino 

Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

Sexo 
Masculino 

Ativos 1212 1010 1.161,55 1.536,01 35 31 
Aposentados por Tempo de 

Contribuição 0 0 0,00 0,00 0 0 

Aposentados por Idade 0 0 0,00 0,00 0 0 
Aposentados Compulsória 0 0 0,00 0,00 0 0 
Aposentados por Invalidez 0 0 0,00 0,00 0 0 

Pensionistas 0 0 0,00 0,00 0 0 
* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375 

 
QUADRO 5 – Projeção Atuarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Receita Despesas Saldo 
2007 12.694.825,10 0,01 12.694.825,10 
2008 22.696.375,06 54.955,87 22.641.419,19 
2009 23.569.693,56 150.019,20 23.419.674,36 
2010 24.740.360,05 243.346,38 24.497.013,67 
2011 26.648.229,95 364.079,71 26.284.150,24 
2012 47.779.002,51 1.133.473,76 46.645.528,75 
2013 69.454.915,69 1.749.530,11 67.705.385,58 
2014 74.627.539,77 2.076.151,85 72.551.387,92 
2015 76.876.653,31 2.492.650,55 74.384.002,76 
2016 78.760.969,61 3.485.288,14 75.275.681,47 
2017 76.786.127,52 4.438.792,57 72.347.334,95 
2018 77.577.685,75 4.846.674,81 72.731.010,94 
2019 78.269.651,13 5.236.640,01 73.033.011,12 
2020 77.710.482,77 5.694.739,67 72.015.743,10 
2021 76.775.140,48 6.106.535,89 70.668.604,59 
2022 75.405.436,50 6.417.158,67 68.988.277,83 
2023 71.776.781,04 6.769.709,97 65.007.071,07 
2024 70.009.337,34 6.974.902,33 63.034.435,01 
2025 68.164.332,04 7.364.100,72 60.800.231,32 
2026 65.981.002,88 7.600.499,16 58.380.503,72 
2027 63.706.342,58 7.772.079,13 55.934.263,45 
2028 61.557.725,53 7.934.095,73 53.623.629,80 
2029 58.388.530,05 8.080.877,32 50.307.652,73 
2030 56.173.757,27 8.221.321,85 47.952.435,42 
2031 53.987.103,10 8.354.080,71 45.633.022,39 
2032 51.759.936,68 8.423.370,90 43.336.565,78 
2033 49.573.999,15 8.440.972,86 41.133.026,29 
2034 47.359.803,38 8.521.690,99 38.838.112,39 
2035 44.888.650,01 8.512.503,22 36.376.146,79 
2036 42.774.990,09 8.417.889,97 34.357.100,12 
2037 40.747.686,96 8.406.617,03 32.341.069,93 
2038 38.740.119,42 8.333.094,27 30.407.025,15 
2039 36.788.674,06 8.322.792,19 28.465.881,87 
2040 34.882.886,24 8.258.670,99 26.624.215,25 
2041 33.046.998,96 8.099.724,67 24.947.274,29 
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QUADRO 6 – Parecer Atuarial  
 

Os estudos atuariais, constantes deste trabalho, foram efetuados com base em hipóteses atuariais 
concernentes à Legislação atual e banco de dados dos servidores do Estado do Espírito Santos, 
para os servidores ingressados a partir da Lei Complementar nº 282 de 22 de abril de 2004, e, 
que, após devida análise, foram julgados de boa consistência.Conforme demonstrativo, constante 
no item 6.7 da avaliação atuarial, a rentabilidade do patrimônio nos últimos 24 (vinte e quatro) 
meses, foi superior à meta atuarial, chegando a um acumulado de 27,55%, contra um acumulado 
de 21,35% da meta atuarial, o que corresponde a 5,11% superior à meta atuarial.O atual plano de 
custeio das aposentadorias e pensões dos servidores estaduais, prevê uma contribuição constante 
de 33% das remunerações dos ativos, tendo o Estado participação de 22% da contribuição. A taxa 
calculada, necessária para a constituição dos encargos futuros foi de 30,93%, incluindo a taxa de 
2% para fazer face as despesas administrativas. O Superávit de contribuição é da ordem de 
2,07%, para desvios futuros da massa.O Patrimônio Líquido informado é de R$ 34.143.201,47 
(trinta e quatro milhões, cento e quarenta e três mil, duzentos e um reais e quarenta e sete 
centavos), que cobre a Reserva Matemática que é de R$ 7.596.139,55 (sete milhões, quinhentos e 
noventa e seis mil, cento e trinta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), e, gera um superávit 
técnico de R$ 26.547.061,92 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, sessenta e 
um reais e noventa e dois centavos), o qual propomos que seja constituída a Reserva de 
Contingência.As reservas calculadas encontram-se coberta pelo patrimônio informado pelo 
IPAJM, quanto as taxas cobradas, são perfeitamente suficientes para cobrir os benefícios 
prometidos. 

2042 31.294.221,59 7.905.886,13 23.388.335,46 
2043 29.624.707,29 7.704.690,82 21.920.016,47 
2044 28.030.177,67 7.469.077,89 20.561.099,78 
2045 26.501.006,20 7.213.115,36 19.287.890,84 
2046 25.045.123,04 6.931.744,46 18.113.378,58 
2047 23.665.940,80 6.655.945,90 17.009.994,90 
2048 22.362.563,02 6.388.902,67 15.973.660,35 
2049 21.129.755,66 6.127.260,89 15.002.494,77 
2050 19.961.186,10 5.863.629,78 14.097.556,32 
2051 19.730.656,66 8.257.026,28 11.473.630,38 
2052 18.811.634,34 8.389.063,50 10.422.570,84 
2053 17.971.466,39 8.594.942,77 9.376.523,62 
2054 17.243.011,49 8.983.581,79 8.259.429,70 
2055 18.132.318,31 14.127.581,21 4.004.737,10 
2056 19.109.832,86 19.400.246,77 -290.413,91 
2057 18.781.423,27 20.584.783,42 -1.803.360,15 
2058 18.255.240,47 21.046.627,08 -2.791.386,61 
2059 17.738.239,88 21.419.899,22 -3.681.659,34 
2060 16.943.093,03 20.840.495,92 -3.897.402,89 
2061 16.409.053,55 20.948.734,66 -4.539.681,11 
2062 15.899.879,88 21.034.595,65 -5.134.715,77 
2063 15.319.761,72 20.813.276,47 -5.493.514,75 
2064 14.738.548,34 20.501.660,27 -5.763.111,93 
2065 14.149.896,88 20.085.449,50 -5.935.552,62 
2066 13.403.366,57 19.113.407,73 -5.710.041,16 
2067 12.834.084,53 18.605.453,34 -5.771.368,81 
2068 12.282.168,37 18.081.227,99 -5.799.059,62 
2069 11.725.039,47 17.476.211,25 -5.751.171,78 
2070 11.181.655,72 16.851.530,35 -5.669.874,63 
2071 10.668.598,34 16.260.902,02 -5.592.303,68 
2072 10.091.147,23 15.420.570,01 -5.329.422,78 
2073 9.609.594,09 14.819.355,66 -5.209.761,57 
2074 9.147.219,72 14.227.690,63 -5.080.470,91 
2075 8.697.485,48 13.628.509,98 -4.931.024,50 
2076 8.266.185,06 13.041.963,92 -4.775.778,86 
2077 7.846.806,93 12.450.767,24 -4.603.960,31 
2078 7.419.902,01 11.798.291,58 -4.378.389,57 
2079 7.034.911,01 11.236.534,82 -4.201.623,81 
2080 6.668.952,66 10.698.214,12 -4.029.261,46 
2081 6.315.919,67 10.166.760,57 -3.850.840,90 
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QUADRO 7 – Certificado 
 
Certifico para os devidos fins, que este Demonstrativo representa o Resumo do Cálculo Atuarial 
por mim realizado, sendo os resultados de minha inteira responsabilidade para quaisquer aspectos 
legais. 

 
7.1 Atuário Responsável pela Avaliação  

Nome: Afonso de Jesus Gonçalves 
MIBA: 491 

CPF: 30790450763 
Correio 

eletrônico: 
asta@asta-atuarial.com.br 

Telefone: (027) 25072210 
Data: 29/4/2008 

Assinatura: _____________________________________________ 
 

 
Certifico para os devidos fins, que este é o Demonstrativo Oficial, referente ao exercício em 
questão, estando ciente das informações repassadas pelo atuário responsável técnico. 

 
7.2 Representante Legal do RPPS  

Nome: Rômulo Augusto Penina 
CARGO: Presidente 

CPF: 01454498749 
Correio 

eletrônico: 
ipajm@ipajm.es.gov.br 

Telefone: (027) 33816600 
Data: 22/4/2008 

Assinatura: _____________________________________________ 
 

 
Avisos: 
O preenchimento do campo "Descrição da População Coberta" é obrigatório 
O campo "Salário Maternidade" é facultativo e não foi preenchido 
O campo "Auxílio Reclusão" é facultativo e não foi preenchido 
O campo "Salário Família" é facultativo e não foi preenchido 
O campo "Taxa de Juros Real" deve ter valor maior que 0 e menor que 6 
 
(Art. 4º, § 2º, Inciso V, da Lei Complementar nº 101/2000) 
 
Demonstrativo VIII: Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita. 
 

OPERAÇÕES BENEFICIADAS COM REDUÇÃO 
DE BASE DE CÁLCULO 
(art. 70 do Regulamento do ICMS – RICMS/ES, 
aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R,  de 25/10/2002)  
1. No fornecimento de energia elétrica, de forma que a 
carga tributária efetiva resulte nos seguintes percentuais. 
(Lei n.º 5.583, de 19 de janeiro de 1998): 
 
a) quatro por cento, no fornecimento de energia elétrica 
consumida exclusivamente na produção agrícola, 
inclusive irrigação; ou 
 
b) sete por cento, no fornecimento de energia elétrica 
para o consumo mensal de até cinqüenta quilowatts 
hora; 
 
2. Em cinqüenta por cento do valor da operação, nas 
saídas internas de leite pasteurizado tipo especial, com 
três inteiros e dois décimos por cento de gordura e de 
leite pasteurizado magro, reconstituído ou não, com até 
dois por cento de gordura, destinados a 
estabelecimentos varejistas, atacadistas, 

 
 
 
 
O art.70 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. Nº 
1.090-R, de 25/10/2002, elenca as hipóteses que, nas 
operações internas, no território deste Estado, ocorre a 
redução da base de cálculo do ICMS. 
As concessões se dão, em caráter geral, com as 
mercadorias e prestações de serviços que enumera. Em 
sua maioria, decorrem de acordos firmados entre as 
diversas unidades Federadas, através de Convênios ou 
Protocolos, junto ao CONFAZ. 
 
A parcela menor das concessões, também em caráter 
geral, mas não decorrentes de Convênios ou Protocolos, 
refletem a ação do Governo Estadual, em defesa de sua 
economia, motivando o crescimento da produção e 
industrialização, bem como do comércio dos produtos 
produzidos e industrializados neste Estado, além de 
estabelecer uma concorrência igualitária com 
mercadorias produzidas e industrializadas em outros 
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estabelecimento industrial e suas filiais, distribuidor ou 
a consumidor final. (Convênios ICM 07/77, 25/83 e 
Convênios ICMS 43/90 e 124/93) 
 
3. Na prestação onerosa de serviço de comunicação, na 
modalidade de provimento de acesso à internet, 
realizadas por provedor de acesso, de forma que a carga 
tributária efetiva resulte no percentual de cinco por 
cento do valor da prestação. (Convênios ICMS 78/01 e 
120/04) 
 
4. Em oitenta por cento, nas saídas de mercadorias 
desincorporadas do ativo imobilizado, desde que 
ocorram, depois do uso normal a que se destinarem as 
mercadorias, após, no mínimo, doze meses da 
respectiva entrada. (Convênio ICM 15/81, Convênio 
ICMS 50/90) 
 
5. Em noventa e cinco por cento, nas saídas de 
aparelhos, máquinas e veículos usados e, em oitenta por 
cento, nas saídas de motores, móveis e vestuários 
usados. (Convênios ICM 15/81; Convênios ICMS 50/90 
e 151/94) 
 
6. Em sessenta por cento, nas operações interestaduais 
com os seguintes insumos, estendido o benefício à 
remessa com destino à apicultura, à aqüicultura, à 
avicultura, à cunicultura, à ranicultura e à sericultura, e 
dispensada a anulação do crédito relativo à entrada, 
devendo o estabelecimento vendedor deduzir, do preço 
da mercadoria, o valor correspondente ao imposto 
dispensado, demonstrando, expressamente, na nota 
fiscal, a respectiva dedução. (Convênios ICMS 100/97 e 
18/05) 
 
a) inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, 
parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, 
raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, 
adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento 
(reguladores), vacinas, soros e medicamentos, 
produzidos para uso na agricultura e na pecuária, 
inclusive inoculantes, vedada a aplicação do benefício 
quando dada ao produto destinação diversa. 
 
b) ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato 
natural bruto e enxofre saídos dos estabelecimentos 
extratores, fabricantes ou importadores, para os 
estabelecimentos a seguir indicados, estendendo-se o 
benefício às saídas em retorno, promovidas entre estes: 
 
I. estabelecimento onde sejam industrializados adubos 
simples ou compostos, fertilizantes e fosfato bicálcio 
destinados à alimentação animal; 
II. estabelecimento produtor agropecuário; 
III. quaisquer estabelecimentos com fins exclusivos de 
armazenagem; ou 
IV. outro estabelecimento da mesma empresa daquela 
onde se tiver processado a industrialização. 
 
c) rações para animais, concentrados e suplementos, 
fabricados por indústria de ração animal, concentrado 
ou suplemento, devidamente registrada no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, observado que: 
 
I. os produtos sejam registrados no órgão competente do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o 
número do registro esteja indicado no documento fiscal; 
 
II. o produto esteja identificado pelo respectivo rótulo 
ou etiqueta;  
 
III. os produtos destinem-se, exclusivamente, ao uso na 
pecuária; 
 

Estados e que adentram em território capixaba para 
comercialização. 
 
 
Conforme se constata, as hipóteses de operações 
contempladas com redução da base de cálculo do imposto, 
conferem ao ICMS o contorno da seletividade, em função 
da essencialidade das mercadorias e dos serviços, na forma 
prevista no art. 155, § 2°, III, da Constituição Federal, ou 
seja, além do objetivo meramente arrecadatório, persegue-
se também  o atendimento ao interesse social ou 
econômico, graduando as operações mercantis com carga 
tributária  mais ou menos onerosa. Neste sentido 
encontram-se os produtos considerados de 1ª necessidade, 
tais como, os “produtos que compõem a cesta básica”, que 
encontram-se com a base de cálculo reduzida, de forma 
que resulte em aplicação de percentual de 7%, viabilizando 
que tais produtos cheguem à mesa do consumidor, com 
menor preço; nos insumos, ração animal, corretivo de solo 
e outros, destinados à utilização na agricultura, 
agropecuária, avicultura e outras atividades; e outras 
mercadorias consideradas como essenciais e necessárias, 
concedidas em caráter geral. 
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IV. o benefício aplica-se, ainda, à ração animal, 
preparada em estabelecimento produtor, na 
transferência a estabelecimento produtor do mesmo 
titular ou na remessa a outro estabelecimento produtor, 
em relação ao qual o remetente mantenha contrato de 
produção integrada. 
 
V. entende-se por ração animal, qualquer mistura de 
ingredientes capaz de suprir as necessidades nutritivas 
para manutenção, desenvolvimento e produtividade dos 
animais a que se destinam; por concentrado, mistura de 
ingredientes que, adicionada a um ou mais elementos 
em proporção adequada e devidamente especificada 
pelo seu fabricante, constitui uma ração animal; por 
suplemento, ingrediente ou mistura de ingredientes 
capazes de suprir a ração ou o concentrado, em 
vitaminas, aminoácidos ou minerais, permitida a 
inclusão de aditivos. 
 
d) calcário e gesso, destinados ao uso exclusivo na 
agricultura, como corretivo ou recuperador do solo. 
 
e) semente genética, semente básica, semente 
certificada de primeira geração – C1, semente 
certificada de segunda geração – C2, semente não 
certificada de primeira geração – S1 – e semente não 
certificada de segunda geração – S2, destinadas à 
semeadura, desde que produzidas sob controle de 
entidades certificadoras ou fiscalizadoras, bem como as 
importadas, atendidas as disposições da Lei n.º 10.711, 
de 05 de agosto de 2003, regulamentada pelo Decreto 
n.º 5.153, de 23 de julho de 2004, e as exigências 
estabelecidas pelos órgãos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento ou por outros órgãos e 
entidades da administração federal ou estadual, que 
mantiverem convênio com aquele Ministério. 
 
f) alho em pó, sorgo, sal mineralizado, farinhas de 
peixe, de ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue e 
de víscera, calcário calcítico, caroço de algodão, farelos 
e tortas de algodão, de babaçu, de cacau, de amendoim, 
de linhaça, de mamona, de milho e de trigo, farelos de 
arroz, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de 
milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e 
de semente de uva e de polpa cítrica, glúten de milho, 
feno, e outros resíduos industriais, destinados à 
alimentação animal ou ao emprego na fabricação de 
ração animal. 
 
g) esterco animal. 
 
h) mudas de plantas. 
 
i) embriões, sêmen congelado ou resfriado, exceto os de 
bovino, ovos férteis, aves de um dia, exceto as 
ornamentais, girinos e alevinos. 
 
j) enzimas preparadas para decomposição de matéria 
orgânica animal, classificadas no código 3507.90.4 da 
NBM/SH. 
 
k) gipsita britada destinada ao uso na agropecuária ou à 
fabricação de sal mineralizado. 
 
l) casca de coco triturada para uso na agricultura. 
 
m) vermiculita para uso como condicionador e ativador 
de solo.  
 
7. Em trinta por cento, nas saídas interestaduais dos 
produtos a seguir relacionados, não se exigindo a 
anulação do crédito relativo à aquisição dos produtos 
(Convênios ICMS 100/97 e 150/05):  
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a) farelos e tortas de soja e de canola, farelos de suas 
cascas e sojas desativadas e seus farelos, quando 
destinados à alimentação animal ou ao emprego na 
fabricação de ração animal;  
 
b) milho e milheto, quando destinados a produtor, a 
cooperativa de produtores, a indústria de ração animal 
ou a órgão oficial de fomento e desenvolvimento 
agropecuário deste Estado; ou 
 
c) amônia, uréia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, 
nitrocálcio, MAP (mono-amônio fosfato), DAP 
(diamônio fosfato), cloreto de potássio, adubos simples 
e compostos, fertilizantes e DL Metionina e seus 
análogos, produzidos para uso na agricultura e na 
pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao 
produto destinação diversa.  
 
d) aveia e farelo de aveia, destinados à alimentação 
animal ou ao emprego na fabricação de ração animal. 
 
8. Nas operações internas com os produtos a seguir 
relacionados, de forma que a carga tributária efetiva 
resulte no percentual de sete por cento, devendo o 
crédito relativo às aquisições destes produtos ser 
limitado ao percentual de sete por cento (Convênio 
ICMS 128/94):  
 
 
a) arroz; 
 
b) feijão; 
 
c) fubá de milho; 
 
d) farinha de mandioca; 
 
e) farinha de trigo; 
 
f) aves; 
 
g) peixes, exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu e 
salmão; 
 
h) sal de cozinha; 
 
i) macarrão; 
 
j) açúcar; 
 
k) óleo comestível de qualquer espécie, exceto azeites; 
 
l) café torrado ou moído; 
 
m) gado suíno, ovino e caprino;  
 
n) pão francês ou de sal, de cinqüenta e um gramas a 
um quilograma;  
 
o) salsicha, lingüiça e mortadela; 
 
p) leite líquido, pasteurizado e esterilizado; 
 
q) biscoito dos tipos maria, maisena, cream cracker e 
água e sal ou biscoito de polvilho;  
 
r) bolachas não recheadas; 
 
s) massas de trigo não cozidas, recheadas ou 
preparadas; ou  
 
t) pão de forma de todos os cereais, exceto aqueles com 
coberturas ou chocolate.  
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9. Nas operações com os seguintes produtos da indústria 
aeronáutica, de forma que a carga tributária efetiva 
resulte no percentual de quatro por cento, observado o 
disposto no § 1.º: (Convênios ICMS 75/91 e 139/05) 
 
a) aviões monomotores; 
 
b) aviões bimotores, de uso exclusivamente agrícola; 
 
c) aviões multimotores, com motor de combustão 
interna; 
 
d) aviões turboélices; 
 
e) aviões turbojatos; 
 
f) helicópteros; 
 
g) planadores ou moto planadores; 
 
h) pára-quedas giratórios; 
 
i) outras aeronaves; 
 
j) simuladores de vôo, bem como suas partes e peças, 
separadas; 
 
k) pára-quedas e suas partes, peças e acessórios; 
 
l) catapultas e outros engenhos de lançamentos e 
semelhantes, e suas partes e peças, separadas; 
 
m) equipamentos, gabaritos, ferramental e material de 
uso ou consumo empregado na fabricação de aeronaves 
e simuladores; 
 
n) aviões militares monomotores ou multimotores de 
treinamento militar; 
 
o) aviões militares monomotores ou multimotores de 
combate com motor turboélice ou turbojato; 
 
p) aviões militares monomotores ou multimotores de 
sensoreamento, de vigilância ou de patrulhamento, de 
inteligência eletrônica ou de calibração de auxílios à 
navegação aérea; 
 
q) aviões militares, monomotores ou multimotores; 
 
r) helicópteros militares, monomotores ou 
multimotores; 
 
s) partes, peças, acessórios, ou componentes separados, 
dos produtos de que tratam as alíneas “a” a “i” e “o” a 
“s”;ou 
 
t) partes, peças, matérias-primas, acessórios e 
componentes, separados, para fabricação dos produtos 
de que tratam as alíneas “a” a “i” e “o” a “s”, na 
importação por empresas nacionais da indústria 
aeronáutica. 
 
10. Nas operações internas com ferro e aço não planos 
comuns a seguir relacionados, classificados nos 
respectivos códigos da NBM/SH, de forma que a carga 
tributária efetiva resulte no percentual de doze por 
cento, não se exigindo anulação do crédito relativo à 
aquisição dos produtos (Convênios ICMS 33/96 e 
18/05):  
 
a) fio-máquina de ferro ou de aço não ligados - 7213: 
 
I. dentado, com nervuras, sulcos ou relevos obtidos 
durante a laminagem - 7213.10.0000; ou 
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II. de aço para tornear, de seção circular - 
7213.20.0100. 
 
b) barras de ferro ou de aço não ligados, simplesmente 
forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, 
incluídas as que tenham sido submetidas a torção após a 
laminagem - 7214: 
 
I. dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos obtidos 
durante a laminagem, ou torcidas após a laminagem - 
7214.20: 
 
I.1. de menos de vinte e cinco centésimos por cento de 
carbono - 7214.20.0100; ou 
 
I.2. de vinte e cinco centésimos por cento ou mais, mas 
menos de sessenta centésimos por cento de carbono - 
7214.20.0200. 
 
II. outras, que contenham, em peso, menos de vinte e 
cinco centésimos por cento de carbono - 7214.40. 
 
c) perfis de ferro ou de aço não ligados - 7216: 
 
I. em L, simplesmente laminados, estirados ou 
extrudados, a quente, de altura inferior a oitenta 
milímetros - 7216.21.0000; 
 
II. em U, simplesmente laminados, estirados ou 
extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 
oitenta milímetros - 7216.31: 
 
II.1. de altura igual ou superior a oitenta milímetros, 
mas não superior a duzentos milímetros - 7216.31.0100; 
 
II.2. de altura superior a duzentos milímetros - 
7216.31.0200. 
 
III. em I, simplesmente laminados, estirados ou 
extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 
oitenta milímetros - 7216.32. 
 
11. Nas operações de entrada de mercadorias 
estrangeiras no estabelecimento importador, realizadas 
com máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos 
ou materiais, ou respectivos acessórios, sobressalentes 
ou ferramentas, destinados a empresa industrial para 
integração no seu ativo imobilizado, proporcional à 
redução do Imposto de Importação, desde que as 
operações estejam amparadas por programa especial de 
exportação (BEFIEX) aprovado até 31 de dezembro de 
1989, estendendo-se o benefício às aquisições no 
mercado interno. (Convênios ICMS 130/94 e 23/95) 
 
12. Nas operações com software, produtos de 
informática e automação e demais produtos listados nos 
Anexos VII e VIII, de forma que a carga tributária 
efetiva resulte no percentual de sete por cento.  
 
13. Nas operações internas realizadas por empresa 
industrial ou comércio atacadista com destino a 
indústria exportadora, de forma que a carga tributária 
efetiva resulte no percentual de sete por cento.  (Lei n.º 
5.406, de 1.º de julho de 1997) 
 
14. Na prestação de serviço de televisão por assinatura, 
incluído o serviço de televisão a cabo, de forma que a 
carga tributária efetiva resulte no percentual de dez por 
cento, observado o seguinte (Convênio ICMS 57/99) 
 
15. Nas prestações de transportes marítimos, 
decorrentes de contratos de afretamento de embarcações 
celebrados entre empresas de apoio marítimo e a 
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS –, que efetuem 
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transportes relacionados com as plataformas marítimas, 
de forma que carga tributária efetiva resulte no 
percentual de cinco por cento. (Convênios ICMS 
105/97, 25/99 e 42/03) 
 
16. Até 31 de outubro de 2007, nas saídas internas de 
pedra britada e de mão, de forma que a carga tributária 
efetiva resulte no percentual de sete por cento, devendo 
o crédito relativo às aquisições dos produtos ser 
estornado proporcionalmente à redução da base de 
cálculo do imposto. (Convênios ICMS 13/94, 05/99 e 
10/04) 
 
17. Nas prestações de serviço de rádio chamada, de tal 
forma que a incidência do imposto resulte no percentual 
de sete inteiros e cinco décimos por cento, até 31 de 
dezembro de 2002; e de dez por cento, a partir de 1.º de 
janeiro de 2003.(Convênio ICMS 86/99) 
 
18. Até 31 de julho de 2004, nas saídas internas com 
produtos resultantes da industrialização da mandioca, 
promovidas pelo estabelecimento industrializador, de 
forma que a carga tributária efetiva resulte no 
percentual de sete por cento. (Convênios ICMS 39/93, 
08/94 e 69/03) 
 
19. Nas operações interestaduais efetuadas por 
estabelecimento fabricante ou importador, com os 
produtos classificados nas posições 40.11 - pneumáticos 
novos de borracha e 40.13 – câmaras-de-ar de borracha, 
da TIPI, em que a receita bruta decorrente da venda 
dessas mercadorias esteja sujeita ao pagamento das 
contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, nos 
termos da Lei n.° 10.485, de 3 de julho de 2002, a base 
de cálculo do imposto fica reduzida do valor resultante 
da aplicação da alíquota de cinco inteiros e dezenove 
centésimos por cento sobre a base de cálculo de origem. 
(Convênios ICMS 10/03 e 10/04) 
 
20. Até 31 de outubro de 2007, nas saídas de máquinas, 
aparelhos e equipamentos industriais, arrolados no 
Convênio ICMS 52/91, de forma que a carga tributária 
resulte no percentual efetivo de oito inteiros e oito 
décimos por cento, dispensado o estorno do crédito do 
imposto relativo à entrada de mercadoria cuja operação 
subseqüente esteja amparada por este benefício. 
(Convênios ICMS 52/91 e 10/04) 
 
21. Até 31 de outubro de 2007, nas saídas de máquinas 
e implementos agrícolas, arrolados no Convênio ICMS 
52/91, de forma que a carga tributária resulte 
efetivamente nos percentuais a seguir indicados, 
dispensado o estorno do crédito do imposto relativo à 
entrada de mercadoria cuja operação subseqüente esteja 
amparada por este benefício: (Convênios ICMS 52/91 e 
10/04)  
 
a) sete por cento, nas operações interestaduais; ou 
 
b) cinco inteiros e seis décimos por cento, nas 
operações interestaduais destinadas a consumidor ou 
usuário final não contribuinte do ICMS, e nas operações 
internas. 
 
22. Nas operações interestaduais efetuadas por 
estabelecimento fabricante ou importador, com as 
mercadorias relacionadas nos Anexos I, II ou III do 
Convênio ICMS 133/02, em que a receita bruta 
decorrente da venda dessas mercadorias esteja sujeita ao 
pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, considerando as alíquotas de um inteiro e 
quarenta e sete centésimos por cento e seis inteiros e 
setenta e nove centésimos por cento, respectivamente, 
nos termos da Lei n.° 10.485, de 2002, do valor 
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resultante da aplicação dos percentuais indicados nas 
alíneas “a” a “c”, e atendidas as condições 
estabelecidas nas alíneas “d” a “g”. (Convênios ICMS 
133/02 e 10/04)  
 
23. Nas operações com as mercadorias relacionadas no 
Anexo V, item X, 1 a 17, em dez por cento, não 
podendo resultar em carga tributária efetiva inferior a 
sete por cento, ficando dispensada a anulação do crédito 
do imposto. (Convênios ICMS 76/94 e 147/02)  
 
24. Nas operações internas com produtos 
industrializados, derivados do leite, produzidos neste 
Estado, decorrentes de saídas da indústria com destino a 
estabelecimentos varejistas, atacadistas e 
estabelecimentos industriais e suas filiais distribuidoras 
ou consumidores finais, exceto nas operações com leite 
tipo C, de forma que a carga tributária efetiva resulte no 
percentual de sete por cento, observadas as disposições 
contidas no art. 338-A.  
 
25. Nas operações internas promovidas por 
estabelecimento comercial atacadista estabelecido neste 
Estado, de forma que a carga tributária efetiva resulte 
no percentual de sete por cento. 
 
26. Em cem por cento, nas saídas de veículos usados, 
arrolados no Anexo V. 
 
27. Até 30 de junho de 2006, nas operações com filmes 
cinematográficos classificados nos códigos 3702.52.00, 
3702.55.10, 3702.93.00, 3702.94.00 e 3702.95.00 da 
NCM, de forma que a carga tributária efetiva resulte no 
percentual de sete por cento. 
 
28. Nas operações internas com os insumos para 
indústria de rochas ornamentais a seguir relacionados, 
classificados nos respectivos códigos da NBM/SH, de 
forma que a carga tributária efetiva resulte no 
percentual de sete por cento, devendo o crédito relativo 
às aquisições dos produtos ser estornado 
proporcionalmente à redução da base de cálculo do 
imposto: 
 
a) lâminas de aço e diamantadas para utilização em 
teares - 8202.99.10; 
 
b) granalha de aço para teares - 7205.10.00; 
 
c) serras e segmentos diamantados para utilização em 
cortes em geral - 6804.21.90; 
 
d) utensílios diamantados para calibragem e retífica - 
8113.00.10; 
 
e) abrasivos convencionais e diamantados para desbaste 
e polimento - 6804.22.90; e 
 
f) resinas, impermeabilizantes e outros produtos 
similares para correção e tratamento de superfície - 
3280.90.39.  
 
29. De quarenta e cinco por cento, nas saídas internas 
de bovinos precoces do estabelecimento produtor, com 
destino ao que irá promover o abate, vedado o 
aproveitamento de outros créditos relacionados com a 
atividade de produção do novilho precoce. (Convênios 
ICMS 153/04 e 139/05) 
 
30. Nas saídas internas e interestaduais de produtos 
resultantes da industrialização da mandioca, 
promovidas pelo estabelecimento industrializador, de 
forma que a carga tributária efetiva resulte no 
percentual de sete por cento.(Convênios ICMS 153/04 e 
139/05) 
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31. Até 31 de dezembro de 2010, de forma que a carga 
tributária efetiva resulte no percentual de sete por cento, 
nas operações internas promovidas por estabelecimento 
da indústria do vestuário, confecções ou calçados, 
destinadas a estabelecimentos varejistas incluídos no 
regime de microempresa estadual, a distribuidores 
atacadistas ou a outros estabelecimentos da indústria do 
vestuário, confecções ou calçados, desde que os 
produtos sejam utilizados como insumos, devendo o 
crédito relativo às aquisições ser limitado ao percentual 
de sete por cento. 
 
32. Até 31 de dezembro de 2010, de forma que a carga 
tributária efetiva resulte no percentual de doze por 
cento, nas operações internas promovidas por 
estabelecimento da indústria do vestuário, confecções 
ou calçados, destinadas a estabelecimentos comerciais 
varejistas incluídos no regime ordinário de apuração, 
devendo o crédito relativo às aquisições ser limitado ao 
percentual de sete por cento.  
 
33. Nas operações internas com pão francês de até 
cinqüenta gramas, em cem por cento. 
 
34. Nas operações internas com perfumes e cosméticos 
classificados nas posições 3303, 3304, 3305 e 3307 da 
NBM/SH, de forma que a carga tributária efetiva resulte 
no percentual de dezessete por cento, devendo o crédito 
relativo às aquisições destes produtos ser limitado ao 
percentual de sete por cento.  
 
35. Na importação do exterior de mercadoria ou bem 
sob o amparo de regime especial aduaneiro de admissão 
temporária, quando houver cobrança proporcional, pela 
União, dos impostos federais, de forma que a carga 
tributária seja equivalente à cobrança realizada pela 
União (Convênio ICMS 58/99)  
 
36. Em 100% (cem por cento): (Convênio ICMS 89/05) 
 
a) nas saídas internas de carne e demais produtos 
comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, 
secos ou temperados, resultantes do abate de aves, 
leporídeos e de gado bovino, bufalino, caprino, ovino e 
suínos, devendo ser estornado o crédito do imposto 
relativo às aquisições dos produtos ou dos insumos 
utilizados para a sua fabricação; e 
 
b) nas saídas internas com os demais produtos 
industrializados resultantes do abate de aves, leporídeos 
e de gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suínos, 
desde que produzidos neste Estado, devendo ser 
estornado o crédito do imposto relativo às aquisições 
dos produtos ou dos insumos utilizados para a sua 
fabricação. 
 
37. Nas saídas interestaduais de carne e demais 
produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, 
salgados, secos ou temperados, industrializados ou não, 
resultantes do abate de aves, leporídeos e de gado 
bovino, bufalino, caprino, ovino e suínos, de forma que 
a carga tributária seja equivalente a sete por cento do 
valor das operações, devendo o crédito do imposto 
relativo às aquisições dos produtos ou dos insumos 
utilizados para a sua fabricação ser limitado ao 
percentual de sete por cento. (Convênio ICMS 89/05).  
 
OPERAÇÕES BENEFICIADAS COM CRÉDITO 
PRESUMIDO DO IMPOSTO. 
(art. 107 do Regulamento do ICMS – RICMS/ES, 
aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 25/10/2002)  
 
1. Ao estabelecimento produtor, nas saídas internas, 
para abate, de bovinos precoces, equivalente a quarenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Art. 107 do Regulamento de ICMS, aprovado pelo 
Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002, enumera as hipóteses, 
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e cinco por cento do valor do imposto, sendo vedado o 
aproveitamento de outros créditos relacionados com 
novilhos e novilhas precoces. (Convênios ICMS 60/01 e 
96/04) 
 
2. Aos estabelecimentos prestadores de serviços de 
transporte, exceto o aéreo, equivalente a vinte por cento 
do valor do imposto, vedado o aproveitamento de 
qualquer outro crédito, assegurado ao prestador de 
serviço não obrigado à inscrição no cadastro de 
contribuintes do imposto ou à escrituração fiscal 
apropriar-se do crédito previsto no inciso III, no próprio 
documento de arrecadação. (Convênios ICMS 106/96 e 
85/03) 
 
3. Aos estabelecimentos prestadores de serviço de 
transporte aéreo, equivalente a oito por cento do valor 
do imposto. (Convênio ICMS 120/96) 
 
4. Ao estabelecimento que realizar saída de obra de arte, 
recebida diretamente do autor, com isenção do imposto 
de que trata o art. 5.º, L, em 50% do imposto incidente 
na operação. (Convênios ICMS 59/91 e 151/94) 
 
5.  Ao estabelecimento que promover operação interna 
tributada, antecedente à exportação, com metais e 
pedras preciosas e semipreciosas, classificados nas 
posições 7101 a 7112 da NBM/SH, de forma que a 
carga tributária efetiva resulte no percentual de 1%, 
vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos. 
(Convênio ICMS 108/96) 
 
6.  Nas operações internas promovidas pelo varejista, 
exceto na hipótese prevista no art. 328, § 2.º, com carne 
bovina, bufalina e produtos comestíveis resultantes de 
sua matança, em estado natural, resfriados ou 
congelados, salgados ou secos, produzidos neste Estado, 
equivalente a cem por cento do imposto devido sobre as 
respectivas saídas, vedado o aproveitamento de 
quaisquer outros créditos. (art. 36 da Lei n.º 7.295, de 
2002) 
 
7. De quarenta e um inteiros e seiscentos e sessenta e 
seis milésimos por cento, às operações interestaduais 
com produtos resultantes da industrialização da 
mandioca, promovidas pelo estabelecimento 
industrializador, sujeitas à alíquota de doze por cento, 
calculado sobre o valor do imposto incidente no 
momento da saída, realizada neste Estado, de forma que 
a carga tributária resulte no percentual de 7% (sete por 
cento).(Convênios ICMS 39/93, 08/94 e 98/04)  
 
8. Ao estabelecimento industrial, equivalente a sessenta 
por cento do valor do imposto incidente nas saídas 
internas de adesivo hidroxilado, cuja matéria prima seja 
material resultante da moagem ou trituração de garrafa 
PET. (Convênios ICMS 08/03 e 123/04) 
 
9. De onze por cento, nas operações interestaduais com 
produtos industrializados, derivados do leite ou com 
leite industrializado (UHT), produzidas neste Estado, 
observadas as disposições contidas no art. 338-A. 
 
10. De onze por cento, nas operações interestaduais 
promovidas por estabelecimento comercial atacadista 
estabelecidos neste Estado. 
 
11. Na aquisição de ECF por empresa enquadrada no 
regime de microempresa, até o limite do imposto 
destacado na nota fiscal de aquisição do equipamento, 
desde que este atenda aos requisitos definidos na 
legislação específica, observado o seguinte: 
 
a) o benefício aplica-se também aos seguintes 

forma e condições, segundo mas quais o Estado concede 
crédito presumido nas operações e prestações que 
destinam mercadorias e serviços, tanto nas operações 
internas, no território deste Estado, quanto nas remessas 
para outras unidades Federadas. 
 
As concessões se dão, em caráter geral, com as 
mercadorias e prestações de serviços que enumera. Em sua 
maioria, decorrem de acordos firmados entre as diversas 
unidades Federadas, através de Convênios ou Protocolos, 
junto ao CONFAZ. 
 
Entre as concessões não decorrentes de Convênios ou 
Protocolos encontram-se aquelas direcionadas para a 
indústria local, de forma a incentivar a comercialização de 
produtos originadas e industrializadas no Espírito Santo. É 
o que se constata com o leite cru e o industrializado, bem 
como, os produtos resultantes de sua industrialização; a 
indústria de confecção, vestuário e calçados. A medida 
proporcionará incremento da receita do ICMS, na medida 
em que, ao estabelecer condições para que o produto aqui 
industrializado possa concorrer com os demais, no 
mercado regional e de outros Estados, o resultado será o 
crescimento das operações, a ampliação da industrialização 
e da produção, além da receita indireta, com a manutenção 
e ampliação de mão de obra. 
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acessórios, quando necessários ao funcionamento do 
equipamento ou que lhe acrescentem controles de 
interesse do Fisco: 
 
I. Dispositivo eletrônico, devidamente homologado 
junto à SEFAZ, destinado a acrescentar ao ECF 
recursos equivalentes à memória de fita-detalhe, de que 
trata o Convênio ICMS 85/01; 
 
II. computador, usuário e servidor, com respectivos 
teclado, vídeo, placa de rede e programa de sistema 
operacional; 
 
III. leitor óptico de código de barras; 
 
IV. impressora de código de barras; 
 
V. gaveta para dinheiro; 
 
VI. estabilizador de tensão; 
 
VII. no break; 
 
VIII. balança, desde que funcione acoplada ao ECF; 
 
IX. programa de interligação em rede e programa 
aplicativo do usuário; e 
 
X. leitor de cartão de crédito, desde que utilizado 
acoplado ao ECF. 
 
b) no cálculo do montante a ser creditado, quando for o 
caso, o valor dos acessórios de uso comum será rateado 
igualmente entre os equipamentos adquiridos. 
 
c) o benefício somente se aplica à primeira aquisição. 
 
12. De cinco por cento, nas operações interestaduais 
com couro, vedada a utilização de quaisquer outros 
créditos.  
 
13. Ao estabelecimento industrial moageiro, situado 
neste Estado, nas aquisições internas e de importação de 
trigo em grão, equivalente a sete por cento do valor das 
respectivas aquisições, observando-se que a utilização 
do crédito absorve todos os créditos recebidos relativos 
a material secundário, insumos e prestação de serviços.  
 
14. Ao estabelecimento industrial, equivalente a sete 
por cento do valor das aquisições de leite cru produzido 
no Estado, condicionando-se o benefício a que: 
 
a) a aquisição seja efetuada diretamente do produtor ou 
por meio de cooperativa ou usina de laticínios; 
 
b) o leite seja destinado à industrialização no Estado; e 
 
c) ao final de cada período de apuração, havendo saldo 
credor do imposto: 
 
I. em valor superior ao benefício, este deverá ser 
integralmente estornado; ou 
 
2. em valor igual ou inferior ao benefício, deverá ser 
estornado o valor correspondente ao saldo credor 
apurado.  
 
15. De cinco por cento, nas operações interestaduais 
promovidas por estabelecimento da indústria do 
vestuário, confecções ou calçados, devendo o crédito 
relativo às aquisições ser limitado ao percentual de sete 
por cento.  
 
16. Ao estabelecimento industrial, nas operações 
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interestaduais com os produtos a seguir relacionados, 
equivalente a cinco por cento do valor da operação, 
devendo o crédito relativo às aquisições dos insumos 
ser limitado ao percentual de sete por cento: 
 
a) biscoito dos tipos maria, maisena, cream cracker e 
água e sal e biscoito de polvilho; 
 
b) bolachas não recheadas; 
 
c) macarrão; 
 
d) massas de trigo não cozidas, recheadas ou não 
preparadas;  
 
e) pão de forma de todos os cereais, exceto aqueles com 
coberturas ou chocolate.  
 
17. Ao estabelecimento moageiro, nas operações 
interestaduais com farinha de trigo e mistura pré-
preparada de farinha de trigo, equivalente a oitenta por 
cento do saldo devedor do período, observado que: 
 
a) fica assegurada a manutenção integral dos créditos 
relativos à aquisição dos insumos, independente de 
haver saldo devedor no período; e 
 
b) o crédito presumido só será concedido no período de 
apuração em que houver saldo devedor do imposto.  
 
PROGRAMA  DE INCENTIVO AO 
INVESTIMENTO  NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO - INVEST-ES 
 
Tem como “objetivo social, contribuir para a expansão, 
modernização e diversificação dos Setores produtivos 
do Espírito Santo, estímulo à realização de 
investimentos, a renovação tecnológica  das  estruturas  
produtivas e   o aumento da competitividade estadual,   
com ênfase na geração de emprego e renda  e na, 
redução das desigualdades sociais e regionais”.          
 
Para tal fim, o INVEST-ES, implementará ações que 
compreendem a concessão de benefícios fiscais, tais 
como:        
 
1. diferimento do ICMS nas aquisições de bens 
destinados à integração do ativo permanente, adquiridos 
do exterior ou em operações internas dentro do Estado, 
e do diferencial de alíquotas, nas aquisições de outras 
unidades Federadas;  
 
2. crédito presumido nas operações interestaduais até o 
limite de 70% (setenta por cento) do valor do imposto 
devido mensalmente; 

3. redução de base de cálculo do ICMS, nas operações 
internas, até o limite de 70% (setenta por cento) do seu 
respectivo valor; 
 
4. prazo de fruição: 12 (doze) anos; 
 
5. concessão às indústrias metalmecânica, moveleira, 
têxtil, vestuário e calçados entre outras. 
 
ISENÇÃO 
 
O art. 5º do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 
1.090-R, de 25/10/2002, elenca as hipóteses de 
isenções, das quais destacam-se: 
 
I - saída de vasilhames, recipientes e embalagens, 
inclusive sacaria, nas seguintes hipóteses (Convênio 
ICMS 88/91): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O INVEST-ES, instituído pelo Decreto n.º 1.152-R/2003, 
tem como fundamento a disposição expressa no art. 22 da 
Lei n.º 7.000/2001, com a nova redação dada pela Lei n° 
7.457, de 31/03/2003. 
 
O Programa prevê a aplicação de procedimentos 
tributários de forma geral e igualitária, fundamentados  em 
critérios previamente estabelecidos. 
 
Corrige possíveis distorções ocorridas em concessões 
anteriores e tem como princípios norteadores, a 
generalidade, impessoalidade, igualdade, publicidade e 
eficiência. 
 
O INVEST-ES, em seu objetivo, tem sido utilizado como 
parâmetro para o reexame das diversas concessões 
tributárias  de forma a possibilitar o resgate de parcela do 
ICMS aos cofres do Estado. 
 
Não é considerado como fator de desequilíbrio 
orçamentário-financeiro, haja vista que  traz para o Estado, 
uma nova receita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Regulamento do ICMS - RICMS/ES, aprovado pelo 
Decreto n.º 1.090-R, de 25/10/2003, em seu art. 5º, dispõe 
sobre as isenções concedidas em caráter geral e, em sua 
totalidade, decorrem de acordo entre todas unidades 
Federadas e Distrito Federal, através de Convênios 
firmados no âmbito do CONFAZ. 
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a) quando não cobrados do destinatário ou não 
computados no valor das mercadorias que 
acondicionam, desde que devam retornar ao 
estabelecimento remetente ou a outro do mesmo titular; 
e 
 
b) em retorno ao estabelecimento remetente ou a outro 
do mesmo titular ou a depósito em seu nome. 
 
II - entrada, do exterior, de máquinas, equipamentos, 
aparelhos, instrumentos, materiais ou seus respectivos 
acessórios, sobressalentes ou ferramentas, amparada por 
programa especial de exportação (BEFIEX), aprovado 
até 31 de dezembro de 1989, estendendo-se o benefício 
à aquisição dos mesmos bens, no mercado interno 
(Convênio ICMS 130/94);  
 
III - recebimento, do exterior, de máquinas, aparelhos e 
equipamentos recebidos em doação ou adquiridos pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 
-, com laudo comprobatório da inexistência de similares 
nacionais, para uso em suas escolas, destinados às 
atividades de pesquisa, ensino e aprendizagem de 
caráter industrial para os trabalhadores, desde que haja 
isenção ou redução a zero das alíquotas do Imposto de 
Importação ou do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI - (Convênio ICMS 62/97); 
 
IV - operações decorrentes de importação, do exterior, 
de aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos, 
suas partes e peças de reposição e acessórios, e de 
matérias-primas e produtos intermediários, em que a 
importação seja beneficiada com as isenções previstas 
na Lei Federal n.º 8.010, de 29 de março de 1990, desde 
que exista isenção ou redução a zero da alíquota do 
Imposto de Importação ou do IPI, observado ainda o 
seguinte: (Convênios ICMS 93/98 e 111/04) 
 
a) a operação seja realizada por: 
 
1. institutos de pesquisa federais ou estaduais; 
 
2. institutos de pesquisa, sem fins lucrativos, instituídos 
por leis federais ou estaduais; 
 
3. universidades federais ou estaduais; 
 
4. organizações sociais com contrato de gestão com o 
Ministério da Ciência e tecnologia; ou 
 
5. fundações ou associações sem fins lucrativos das 
instituições referidas nos itens anteriores, que atendam 
aos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, 
para o estrito atendimento de suas finalidades 
estatutárias de apoio às entidades referidas na alínea e, 1 
a 5;  
 
6. pesquisadores e cientistas credenciados, no âmbito de 
projeto aprovado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 
 
V - recebimento, pelo importador, ou entrada, no 
estabelecimento, de mercadoria importada sob o regime 
de drawback. (Convênios ICMS 27/90 e 94/94) 
 
VI - saída de combustíveis e lubrificantes para o 
abastecimento de embarcações e aeronaves nacionais 
com destino ao exterior (Convênios ICMS 84/90 e 
151/94); 
 
VII - fornecimento, para consumo residencial, de 
energia elétrica (Convênios ICMS 20/89 e 151/94): 
 
a) até a faixa de cinqüenta quilowatts-hora mensais; ou 

As diversas isenções acordadas e expressas no art. 5°, 
estão direcionadas no sentido de atendimento  ao interesse 
social. 
 
Poderão ocorrer alterações no elenco das isenções, quanto 
ao prazo de sua vigência, reclassificação de produtos, 
exclusão do benefício, estabelecimento de novas 
condições, requisitos, etc., em decorrência das normas 
advindas de emendas à Constituição Federal e de 
alterações à legislação complementar federal, com 
repercussão na legislação tributária estadual. 
 
Não há que se falar em fator de desequilíbrio orçamentário 
financeiro, ou mesmo “renúncia de receita”, haja vista que, 
anos após anos, tais benefícios se perpetuam e já não mais 
integram a composição orçamentária da receita. 
 
Na forma prevista na Proposta de Emenda Constitucional 
em trâmite final no Congresso Nacional, os benefícios e 
incentivos fiscais, vinculados ao ICMS, autorizados por 
Convênios, nos termos da LC 24/1975, concedidos até a 
data nela prevista, serão mantidos conforme o ato 
concessório. 
 
De acordo com a PEC citada, os incentivos e benefícios 
fiscais autorizados ou concebidos por lei ou decreto 
estadual, vinculados ao ICMS serão mantidos, conforme 
ato concessório, não podendo, o prazo de fruição, 
ultrapassar o período de onze anos e não serão 
prorrogados. 
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b) até a faixa de duzentos quilowatts-hora mensais, 
quando gerada por fonte termelétrica em sistema 
isolado. 
 
VIII - prestação de serviço de transporte de passageiros 
com característica de transporte urbano ou 
metropolitano, conforme definido em lei (Convênios 
ICMS 37/89 e 151/94). 
 
IX - serviço local de difusão sonora, condicionado o 
benefício à divulgação, pelo beneficiário, de matéria 
aprovada pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária – CONFAZ –, relativa ao imposto, para 
informar e conscientizar a população, visando ao 
combate à sonegação desse imposto, sem ônus para o 
erário (Convênios ICMS 08/89 e 102/96). 
 
X - saída, exceto quando destinada à industrialização, e 
a respectiva prestação de serviços de transporte, de: 
(Convênio ICM 44/75 e Convênios ICMS 68/90 e 
124/93) 
 
a) flores em estado natural; 
 
b) funcho e frutas frescas, nacionais ou provenientes 
dos países membros da Associação Latino-americana de 
Livre Comércio - ALALC -, exceto de maçãs, pêras, 
amêndoas, avelãs, castanhas e nozes; 
 
c) produtos hortícolas em estado natural: 
 
1. abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo, 
alface, alcachofra, almeirão, araruta, arruda, alecrim, 
alfavaca, alfazema, aneto, anis e azedim; 
 
2. batata, batata-doce, berinjela, bertalha, beterraba, 
brócolos e brotos de vegetais; 
 
3. cacateira, cambuquira, camomila, cará, cardo, 
catalonha, cebola, cebolinha, cenoura, chicória, chuchu, 
coentro, cogumelo, cominho, couve e couve-flor; 
 
4. endívia, erva-cidreira, erva-de-santa-maria, erva-
doce, ervilha, escarola e espinafre; 
 
5. gengibre, gobo, hortelã, inhame, jiló e losna; 
 
6. macaxeira, mandioca, manjericão, manjerona, 
maxixe, milho verde, moranga e mostarda; 
 
7. nabiça e nabo; 
 
8. palmito, pepino, pimentão e pimenta, exceto a do 
reino; 
 
9. quiabo, rabanete, raiz-forte, repolho, repolho-chinês, 
rúcula, ruibarbo, salsa, salsão e segurelha; 
 
10. taioba, tampala, tomate, tomilho e vagem; ou 
 
11. demais folhas usadas na alimentação humana; 
 
d) ovos, exceto dos férteis, e pintos de um dia; ou 
 
e) caprinos e produtos comestíveis resultantes de sua 
matança; 
 
XI - recebimento, por doação, de produtos importados, 
do exterior, diretamente por órgãos ou entidades da 
administração pública direta ou indireta, fundações ou 
entidades beneficentes ou de assistência social que 
preencham os requisitos previstos no art. 14 do Código 
Tributário Nacional. (Convênio ICMS 80/95) 
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XII - entrada, decorrente de importação, e a posterior 
saída, de mercadorias doadas por organizações 
internacionais ou estrangeiras, para distribuição gratuita 
em programas implementados por instituição 
educacional ou de assistência social, relacionados com 
suas finalidades essenciais. (Convênio ICMS 55/89) 
 
XIII - saída de mercadorias em decorrência de doações 
a entidades governamentais ou a entidades assistenciais 
reconhecidas de utilidade pública e que atenda aos 
requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário 
Nacional, para assistência a vítimas de calamidade 
pública declarada por ato expresso da autoridade 
competente. (Convênio ICM 26/75; Convênios ICMS 
39/90 e 151/94) 
 
XIV – saída de mercadoria, decorrente de doação 
efetuada à Secretaria de Estado da Educação, para 
distribuição, também por doação, a escolas da rede 
oficial de ensino ou a seu corpo discente, não se 
exigindo a anulação do crédito relativo à entrada da 
mercadoria. (Convênios ICMS 78/92 e 18/05) 
 
XV – saída de mercadorias decorrente de doação 
efetuada ao Governo do Estado, para distribuição 
gratuita a pessoas necessitadas ou a vítimas de 
catástrofes, como resultado de programa instituído para 
esse fim, e prestação de serviços de transporte destas 
mercadorias. (Convênios ICMS 82/95 e 18/05) 
 
XVI - saída de produtos alimentícios, considerados 
"perdas", com destino aos estabelecimentos do Banco 
de Alimentos (Food Bank) e do Instituto de Integração e 
de Promoção da Cidadania – INTEGRA, sociedades 
civis sem fins lucrativos, em razão de doações que 
sejam feitas, com a finalidade de, após a necessária 
industrialização ou reacondicionamento, serem 
distribuídos a entidades, associações e fundações que os 
entreguem a pessoas carentes. (Convênio ICMS 136/94) 
 
XVII - operações e prestações, referentes às saídas de 
mercadorias, em decorrência de doação a órgãos e 
entidades da administração pública direta e indireta 
federal, estadual ou municipal ou às entidades 
assistenciais reconhecidas como de utilidade pública, 
para assistência às vítimas de situação de seca 
nacionalmente reconhecida, na área de abrangência da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE –, 
excluídas as saídas promovidas pela Companhia 
Nacional de Abastecimento – CONAB –, não se 
exigindo a anulação do crédito relativo à entrada das 
mercadorias. (Convênios ICMS 57/98 e 18/05) 
  
XVIII - saída de material de consumo, equipamentos e 
outros bens móveis doados pela da Empresa Brasileira 
de Telecomunicações S.A. – EMBRATEL –, para 
associações destinadas a portadores de deficiência 
física, comunidades carentes, órgãos da administração 
pública federal, estadual e municipal, especialmente 
escolas e universidades, bem como fundações de direito 
público, autarquias e corporações mantidas pelo poder 
público, não se exigindo a anulação do crédito do 
imposto quando se tratar de bens do ativo permanente. 
(Convênio ICMS 15/00) 
 
XIX - operações realizadas com reprodutores e matrizes 
de animais vacuns, ovinos, suínos e bufalinos, puros de 
origem, puros por cruza ou de livro aberto de vacuns. 
(Convênio ICM 35/77 e Convênios ICMS 46/90, 12/04 
e 74/04)  
 
a) o benefício será concedido desde que: 
 
1. possuam registro genealógico oficial; e 
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2. sejam destinados a estabelecimentos agropecuários 
devidamente inscritos na Agência da Receita Estadual 
de sua circunscrição; ou 
 
b) o benefício aplica-se, também: 
 
1. à entrada de reprodutores ou matrizes importados do 
exterior pelo titular do estabelecimento, em condições 
de obter no País o respectivo registro genealógico 
oficial; ou 
 
2. à saída de fêmea de gado girolando, desde que 
devidamente registrada na associação própria; 
 
3. ao animal que ainda não tenha atingido a maturidade 
para reproduzir. 
XX - saída interna, do estabelecimento varejista, de 
leite pasteurizado dos tipos "A", "B" e "C" especial com 
três inteiros e dois décimos por cento de gordura; de 
leite pasteurizado magro, reconstituído ou não, com 
dois por cento de gordura, com destino a consumidor 
final, não se exigindo a anulação do crédito relativo à 
entrada, exceto se oriundo de outras unidades da 
Federação. (Convênio ICM 25/83; Convênios ICMS 
43/90 e 124/93) 
 
XXI - operações a seguir indicadas, realizadas com 
produtos classificados nos respectivos códigos da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema 
Harmonizado – NBM/SH, desde que estejam 
beneficiadas com isenção ou redução a zero da alíquota 
do Imposto de Importação ou do IPI, não se exigindo a 
anulação do crédito relativo à entrada (Convênios ICMS 
10/02 e 32/04): 
 
a) recebimento, pelo importador, dos produtos 
intermediários a seguir indicados, destinados à 
produção de medicamentos de uso humano para o 
tratamento de portadores do vírus da AIDS:  
 
1. ácido3-hidroxi-2-metilbenzoico - 2918.19.90; 
 
2. glioxilato de L-Mentila, e 1,4-Ditiano 2,5 Diol, 
mentiloxatiolano - 2930.90.39;  
 
3. cloridrato de 3-cloro-metilpiridina, 2-Cloro-3-(2-
clorometil-4-piridil-carboxamido)-4-metilpiridina, 2-
Cloro-3-(2-ciclopropilamino-3-piridilcarboxamido)-4-
metilpiridina - 2933.39.29; 
 
4. benzoato de [3S-(2(2S*3S*)2alfa,4aBeta,8aBeta)]-N-
(1,1-dimetiletil) decahidro-2-(2-hidroxi-3-amino-4-
(feniltiobutil)-3-isoquinolina carboxamida - 2933.49.90;  
 
5. N-terc-butil-1-(2(S)-hidroxi-4-(R)-[N-[(2)-
hidroxiindan-1(S)-il]carbamoil] -5- fenil-pentil) 
piperazina-2(S)-carboxamida - 2933.59.19; 
 
6. indinavir base: [1(1S,2R),5(S)]-2,3,5-trideoxi-N-(2,3-
dihidro-2-hidroxi-1H-inden-1-il)-5-[2-[[(1,1-
dimetiletil)-amino]carbonil]-4-(3-piridinilmetil)-1-
piperazinil]-2-(fenilmetil)-D-eritro-pento-namida - 
2933.59.19; 
 
7. citosina - 2933.59.99; 
 
8. timidina - 2934.99.23; 
 
9. hidroxibenzoato de (2R-cis)-4-amino-1-[2-hidroxi-
metil)-1,3-oxatiolan-5-il]-2(1H)-pirimidinona - 
2934.99.39; ou 
 
10. (2R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pirimidin-1-il)-[1,3]-
oxatiolan-2-carboxilato de 2S-isopropil-5R-metil-1R-
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ciclohexila - 2934.99.99;  
 
b) recebimento, pelo importador, dos fármacos a seguir 
indicados, destinados à produção de medicamentos de 
uso humano para o tratamento de portadores do vírus da 
AIDS:  
 
1. nelfinavir base: 3S-[2(2S*,3S*),3alfa, 4aBeta, 
8aBeta]]-N-(1,1-dimetiletil)deca-hidro-2-[2-hidroxi-3-
[(3-hidroxi-2-etilbenzoil)amino]-4-(feniltio)butil]-3-
isoquinolina carboxamida - 933.49.90;  
 
2. zidovudina - AZT – 2934.99.22; 
 
3. sulfato de indinavir – 2924.29.99; 
 
4. damivudina - 2934.99.93;  
 
5. didanosina - 2934.99.29; 
 
6. nevirapina - 2934.99.99; ou 
 
7. mesilato de nelfinavir - 2933.49.90;  
 
c) recebimento, pelo importador, dos medicamentos de 
uso humano para o tratamento de portadores do vírus da 
AIDS, à base de: 
 
1. zalcitabina, didanosina, estavudina, delavirdina, 
lamivudina, medicamento resultante da associação de 
lopinavir e ritonavir - 3003.90.99, 3004.90.99, 
3003.90.69, 3004.90.59;  
 
2. saquinavir, sulfato de indinavir, sulfato de abacavir - 
3003.90.78, 3004.90.68;  
 
3. ziagenavir - 3003.90.79, 3004.90.69;  
 
4. efavirenz, ritonavir – 3003.90.88, 3004.90.78; ou 
 
5. mesilato de nelfinavir - 3004.90.68 e 3003.90.78;  
 
d) saída dos fármacos destinados à produção de 
medicamentos de uso humano para o tratamento dos 
portadores do vírus da AIDS: 
 
1. sulfato de indinavir – 2924.29.99; 
 
2. ganciclovir - 2933.59.49; 
 
3. zidovudina - 2934.99.22; 
 
4. didanosina - 2934.99.29;  
 
5. estavudina - 2934.99.27; 
 
6. lamivudina - 2934.99.93; ou 
 
7. nevirapina - 2934.99.99; ou 
 
e) saída dos medicamentos de uso humano, destinados 
ao tratamento dos portadores do vírus da AIDS, à base 
de: 
 
1. ritonavir, 3003.90.88, 3004.90.78; 
 
2. zalcitabina, didanosina, estavudina, delavirdina, 
lamivudina, medicamento resultante da associação de 
lopinavir e ritonavir; 3003.90.99, 3004.90.99, 
3003.90.69, 3004.90.59; 
 
3. saquinavir, sulfato de indinavir, sulfato de abacavir, 
3003.90.78, 3004.90.68; 
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4. ziagenavir, 3003.90.79, 3004.90.69; ou 
 
5. mesilato de nelfinavir, 3004.90.68 e 3003.90.78; 
 
6. ciclopropil-acetileno, 2902.90.90; 
 
7. cloreto de tritila, 2903.69.19; 
 
8. tiofenol, 2908.20.90; 
 
9. 4-cloro-2-(trifluoroacetil)-anilina, 2921.42.29; 
 
10. n-tritil-4-cloro-2-(trifluoroacetil)-anilina, 
2921.42.29; 
 
11. (s)-4-cloro-alfa-ciclopropiletinil-alfa-trifluorometil-
anilina, 2921.42.29; 
 
12. n-metil-2-pirrolidinona, 2924.21.90; 
 
13. cloreto de terc-butil-dimetil-silano, 2931.00.29; 
 
14. (3s,4as,8as)-2-{(2r)-2-[(4s)-2-(3-hidroxi-2-metil-
fenil)-4,5-dihidro-1, 3-oxazol-4-il]-2- hiroxietil}-n-(1,1-
dimetil-etil)-decahidroisoquinolina-3-carboxamida, 
2933.49.90; 
 
15. oxetano (ou : 3´,5´-anidro-timidina), 2934.99.29; 
 
16. 5-metil-uridina, 2934.99.29; 
 
17. tritil-azido-timidina, 2334.99.29;  
 
18. 2,3-dideidro-2,3-dideoxi-inosina, 2934.99.39; 
 
19. inosina, 2934.99.39; 
 
20. 3-(2-cloro-3-piridil-carbonil)-amino-2-cloro-4- 
metilpiridina, 2933.39.29; 
 
21.n-(2-cloro-4-metil-3-piridil-2-ciclopropilamino)-3-
pridinocarboxamida, 2933.39.29; ou 
 
22. 5’-benzoil-2’-3’-dideidro-3'-deoxi-timidina; 
 
23. zidovudina – AZT – e nevirapina, 3004.90.79 e 
3004.90.99, respectivamente; 
 
XXII - operações com produtos farmacêuticos, 
realizadas entre órgãos ou entidades, inclusive 
fundações da administração pública federal, estadual ou 
municipal, direta ou indireta, estendendo-se também às 
saídas realizadas pelos referidos órgãos ou entidades 
para os consumidores finais, desde que efetuadas por 
preço não superior ao de custo. (Convênio ICM 40/75; 
Convênios ICMS 41/90 e 151/94); 
 
XXIII – entrada dos medicamentos a seguir 
relacionados, sem similar nacional, importados do 
exterior diretamente pela Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais – APAE: (Convênios ICMS 41/91 e 
18/05) 
 
a) milupa pkv 1 - 2106.90.9901; 
 
b) milupa pkv 2 - 2106.90.9901; 
 
c) kit de radioimunoensaio; 
 
d) leite especial sem fenilamina - 2106.90.9901; ou 
 
e) farinha hammermühle; 
XXIV – saída, em operações internas, de medicamentos 
quimioterápicos, usados no tratamento de câncer 
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(Convênio ICMS 162/94). 
 
XXV - recebimento do exterior, por importações 
realizadas pela Fundação Nacional de Saúde e pelo 
Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de 
Recursos Logísticos, CNPJ base 00.394.544, ou 
qualquer de suas unidades, dos produtos 
imunobiológicos, kits diagnósticos, medicamentos e 
inseticidas relacionados no Anexo Único do Convênio 
ICMS 95/98, destinados às campanhas de vacinação e 
de combate à dengue, à malária e à febre amarela e 
outros agravos, promovidas pelo governo federal. 
(Convênios ICMS 95/98 e 147/05)  
 
XXVI – operações realizadas com os fármacos e 
medicamentos relacionados no Convênio ICMS 87/02, 
destinados a órgãos da administração pública direta e 
indireta federal, estadual ou municipal e às fundações 
públicas. (Convênios ICMS 87/02 e 18/05) 
 
XXVII – saída de óleo lubrificante, usado ou 
contaminado, para estabelecimento refinador ou coletor 
revendedor autorizado pelo órgão competente do 
governo federal. (Convênios ICMS 03/90 e 18/05) 
 
XXVIII - fornecimento de refeições por: (Convênio 
ICM 01/75; Convênios ICMS 35/90 e 151/94) 
 
a) estabelecimentos industriais, comerciais ou 
produtores, diretamente a seus empregados; 
 
b) agremiações estudantis, associações de pais e 
mestres, instituições de educação ou de assistência 
social, sindicatos e associações de classe, diretamente a 
seus empregados, associados, professores, alunos ou 
beneficiários, conforme o caso; ou 
 
c) pessoa natural que não exerça outra atividade 
comercial ou industrial por conta própria, a presos 
recolhidos às cadeias; 
 
XXIX - saída, real ou simbólica, de sucata, promovida 
por órgão da administração pública, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e empresas 
concessionárias de serviços públicos, para fins de 
industrialização, desde que os produtos industrializados 
retornem ao órgão ou à empresa remetente, neste 
Estado, devendo as mercadorias, no seu transporte, 
serem acompanhadas de nota fiscal ou documento 
autorizado em regime especial. (V Convênio do Rio de 
Janeiro, de 1968; Convênio ICM 12/85; Convênios 
ICMS 31/90 e 151/94) 
 
XXX - saída, de estabelecimento de concessionária de 
serviços públicos de energia elétrica ou de 
telecomunicações, de bens destinados à utilização em 
suas próprias instalações ou à guarda em outro 
estabelecimento da mesma empresa ou por outra 
empresa concessionária dos mesmos serviços públicos, 
desde que os mesmos bens ou outros de natureza 
idêntica retornem ao estabelecimento da empresa 
remetente. (Convênio AE 05/72; Protocolo AE 09/73; 
Convênios ICMS 33/90 e 151/94) 
 
XXXI - saída de mercadorias de produção própria, 
promovida por instituição de assistência social e 
educação. (Convênio ICM 38/82; Convênios ICMS 
52/90 e 121/95) 
 
XXXII - saída e retorno de mercadorias com destino a 
exposições ou feiras, para fins de exposição ao público 
em geral, desde que retornem ao estabelecimento de 
origem no prazo de sessenta dias, contados da data da 
saída, observando-se que o benefício não se aplica às 
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embarcações do tipo draga, classificadas no código 
8905.10.0000 da NBM/SH, às embarcações recreativas 
e esportivas e às com menos de três toneladas brutas de 
registro, salvo as de madeira, utilizadas na pesca 
artesanal. (I Convênio do Rio de Janeiro, de 1967; 
Convênio de Cuiabá, de 1967; Convênios ICMS 30/90 e 
151/94) 
  
XXXIII - saída interna de veículos automotores, 
máquinas e equipamentos, quando adquiridos pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito 
Santo. (Convênios ICMS 62/96 e 30/03) 
 
XXXIV - saída interna de veículos automotores, 
máquinas e equipamentos, quando adquiridos pelos 
corpos de bombeiros voluntários, devidamente 
constituídos e reconhecidos de utilidade pública, por 
meio de lei municipal, para utilização em suas 
atividades específicas. (Convênios ICMS 32/95 e 10/04)  
 
XXXV - saída interna de veículos, quando adquiridos 
pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, 
vinculadas ao Programa de Reequipamento Policial da 
Polícia Militar; e pela Secretaria de Estado da Fazenda, 
para reequipamento da fiscalização estadual, não se 
exigindo a anulação do crédito relativo à entrada. 
(Convênio ICMS 34/92) 
 
XXXVI - saída interna com peças de argamassa 
armada, destinadas à construção de obras objeto de 
convênios ou contratos firmados com o governo federal, 
estadual ou municipal, com finalidades sociais. 
(Convênios ICMS 12/93 e 91/93) 
 
XXXVII - saída de produtos típicos de artesanato 
regional, assim entendido o proveniente de trabalho 
manual realizado pelo artesão. (Convênio ICM 32/75; 
Convênios ICMS 40/90 e 151/94) 
 
XXXVIII - saída de produtos industrializados 
promovidas por lojas francas (free shops), instaladas 
nas zonas primárias dos aeroportos de categoria 
internacional e autorizadas a funcionar por órgão 
competente do governo federal. (Convênio ICMS 
91/91) 
 
XXXIX - serviço de transporte ferroviário de carga 
vinculado às operações de exportação e importação de 
países signatários do Acordo sobre o Transporte 
Internacional, desde que ocorram cumulativamente. 
(Convênio ICMS 30/96) 
 
XL – saída interna e retorno de bens integrados ao ativo 
imobilizado, de moldes, matrizes, gabaritos, padrões, 
chapelonas, modelos e estampas, para fornecimento de 
serviço fora do estabelecimento ou com destino a outro 
estabelecimento inscrito como contribuinte deste 
Estado, para serem utilizados na elaboração de produtos 
encomendados pelo remetente, desde que retornem ao 
estabelecimento de origem. (Convênios ICMS 70/90 e 
151/94) 
 
XLI – saída interna, entre estabelecimentos de uma 
mesma empresa, de bens integrados ao ativo 
imobilizado e de produtos que tenham sido adquiridos 
de terceiros e que não sejam utilizados para 
comercialização ou para integrar um novo produto ou, 
ainda, que sejam consumidos no respectivo processo de 
industrialização. (Convênios ICMS 70/90 e 151/94) 
 
XLII - saída decorrente de destroca de botijões vazios, 
destinados ao acondicionamento de gás liqüefeito de 
petróleo -GLP -, efetuada por distribuidores de gás ou 
seus representantes. (Convênio ICMS 88/91) 
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XLIII – saída de trava-blocos para a construção de casas 
populares, vinculadas a programas habitacionais para a 
população de baixa renda e promovidas por Municípios 
ou por associações de Municípios, por órgãos ou 
entidades da administração pública, direta ou indireta, 
estadual ou municipal, ou por fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público estadual ou municipal. 
(Convênio ICMS 35/92) 
 
XLIV – saída de papel-moeda, moeda metálica e cupom 
de distribuição de leite, promovida pela Casa da Moeda 
do Brasil. (Convênio ICMS 01/91) 
 
XLV – saída com embrião ou sêmen, congelado ou 
resfriado, de bovinos, de ovinos, de caprinos ou de 
suínos. (Convênio ICM 49/88 e Convênio ICMS 
70/92); 
 
XLVI - saída de produtos industrializados de origem 
nacional, com destino à Zona Franca de Manaus, para 
comercialização ou industrialização, exceto de armas e 
munições, perfume, fumo, bebidas alcoólicas, 
automóveis de passageiros, açúcar de cana e produtos 
industrializados semi-elaborados, constantes da lista 
anexa ao Convênio ICM 07/89. (Convênio ICM 65/88 e 
Convênio ICMS 36/97) 
 
XLVII – entrada de mercadorias importadas do exterior 
para fracionamento e industrialização de componentes e 
derivados de sangue ou para sua embalagem, 
acondicionamento ou recondicionamento, desde que 
realizada por órgãos e entidades de hematologia e 
hemoterapia dos governos federal, estadual ou 
municipal, sem fins lucrativos, e que a importação seja 
efetuada com isenção ou redução a zero da alíquota do 
Imposto de Importação. (Convênios ICMS 24/89 e 
18/05) 
 
XLVIII - aquisição, inclusive importação do exterior, 
dos seguintes produtos, classificados nos respectivos 
códigos da NBM/SH, destinados exclusivamente ao 
atendimento de pessoas portadoras de deficiência física, 
auditiva, mental, visual ou múltipla, indispensáveis ao 
tratamento ou locomoção desses deficientes, feita por 
instituições públicas estaduais ou entidades assistenciais 
sem fins lucrativos que estejam vinculadas a programa 
de recuperação do portador de deficiência, desde que 
não exista equipamento ou acessório similar de 
fabricação nacional, não se exigindo a anulação do 
crédito relativo à entrada: (Convênios ICMS 38/91 e 
18/05) 
 
a) instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, 
odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos para 
cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem 
como os aparelhos para testes visuais - 9018: 
 
1. aparelhos de eletrodiagnóstico, incluídos os aparelhos 
de exploração funcional e os de verificação de 
parâmetros fisiológicos - 9018.1: 
 
1.1. eletrocardiógrafos - 9018.11.0000; ou 
 
1.2. outros - 9018.19: 
 
- eletroencefalógrafos - 9018.19.0100; ou 
 
- outros - 9018.19.9900. 
 
2. aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos – 
9018.20.0000; 
 
b) artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e 
fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e 
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outros artigos e aparelhos para fraturas; artigos e 
aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição 
dos surdos e outros aparelhos para compensar 
deficiências ou enfermidades, que se destinam a ser 
transportados à mão ou sobre as pessoas ou a ser 
implantados no organismo - 9021: 
 
1. outros - 9021.19.0000; ou 
 
2. outros artigos e aparelhos de prótese, 9021.20, exceto 
os produtos classificados nos códigos 9021.30.91 e 
9021.30.99. 
 
c) aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem 
radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, 
cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os 
aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos 
de raios X e outros dispositivos geradores de raios X, os 
geradores de tensão, as mesas de comando, as telas de 
visualização, as mesas, poltronas e suportes 
semelhantes para exame ou tratamento - 9022: 
 
1. tomógrafo computadorizado - 9022.11.0401; 
 
2. aparelhos de raios X, móveis, não compreendidos nas 
subposições anteriores - 9022.11.05; 
 
3. aparelho de radiocobalto (bomba de cobalto) - 
9022.21.0100; 
 
4. aparelhos de crioterapia - 9022.21.0200; 
 
5. aparelho de gamaterapia - 9022.21.0300; ou 
 
6. outros - 9022.21.9900. 
 
d) densímetros, areômetros, pesa-líquidos, e 
instrumentos flutuantes semelhantes, termômetros, 
pirômetros, barômetros, higrômetros e psicômetros, 
registradores ou não, mesmo combinados entre si. 
 
XLIX - saída interna de produtos resultantes do trabalho 
de reeducação dos detentos, promovida pelos 
estabelecimentos do sistema penitenciário deste Estado. 
(Convênio ICMS 85/94) 
 
L – saída de obras de arte decorrente de operação 
realizada pelo próprio autor. (Convênios ICMS 59/91 e 
151/94) 
 
LI – recebimento de aparelhos, máquinas, equipamentos 
e instrumentos médico-hospitalares ou técnico-
científicos laboratoriais, sem similar produzido no país, 
importados do exterior diretamente por órgãos ou 
entidades da administração pública direta ou indireta, e 
por fundações ou entidades beneficentes ou de 
assistência social, portadoras do certificado de entidade 
de fins filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional 
de Serviço Social, extensivo aos casos de doação, ainda 
que exista similar nacional do bem importado.  
(Convênios ICMS 104/89 e 110/04) 
 
LII – importação de equipamento médico-hospitalar, 
sem similar de fabricação nacional, realizada por clínica 
ou hospital que se comprometam a compensar este 
benefício com a prestação de serviços médicos, exames 
radiológicos, de diagnóstico por imagem ou 
laboratoriais, programados pelas Secretarias Estaduais 
de Saúde, em valor igual ou superior à desoneração, 
comprovando a ausência de similaridade com laudo 
emitido por entidade representativa do setor, de 
abrangência nacional, ou órgão federal competente. 
(Convênios ICMS 05/98 e 18/05) 
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LIII – importação de reprodutores e matrizes caprinas 
de comprovada superioridade genética, quando efetuada 
diretamente por produtores em condições de obter, no 
País, registro na associação própria. (Convênios ICMS 
20/92 e 18/05) 
 
LIV - saída interna de mudas de plantas, exceto as 
ornamentais. (Convênio ICMS 54/91) 
 
LV - saída interna dos seguintes insumos, estendido o 
benefício à remessa com destino à apicultura, à 
aqüicultura, à avicultura, à cunicultura, à ranicultura e à 
sericultura, e dispensada a anulação do crédito relativo à 
entrada, devendo o estabelecimento vendedor deduzir, 
do preço da mercadoria, o valor correspondente ao 
imposto dispensado, demonstrando, expressamente, na 
nota fiscal, a respectiva dedução: (Convênios ICMS 
100/97 e 18/2005) 
 
a) inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, 
parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, 
raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, 
adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento 
(reguladores), vacinas, soros e medicamentos, 
produzidos para uso na agricultura e na pecuária, 
inclusive inoculantes, vedada a aplicação do benefício 
quando dada ao produto destinação diversa. 
 
b) ácido nítrico e ácido sulfúrico, ácido fosfórico, 
fosfato natural bruto e enxofre saídos dos 
estabelecimentos extratores, fabricantes ou 
importadores, para os seguintes estabelecimentos, 
estendendo-se o benefício às saídas e ao retorno, 
promovidas entre estes: 
 
1. estabelecimento onde sejam industrializados adubos 
simples ou compostos, fertilizantes e fosfato bicálcio 
destinados à alimentação animal; 
 
2. estabelecimento produtor agropecuário; 
 
3. quaisquer estabelecimentos com fins exclusivos de 
armazenagem; ou 
 
4. outro estabelecimento da mesma empresa daquela 
onde se tiver processado a industrialização. 
 
c) rações para animais, concentrados e suplementos, 
fabricados por indústria de ração animal, concentrado 
ou suplemento, devidamente registrado no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, observado o 
seguinte: 
 
1. os produtos deverão estar registrados no órgão 
competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e o número do registro seja indicado no 
documento fiscal; 
 
2. o produto deverá estar identificado pelo respectivo 
rótulo ou etiqueta; 
 
3. os produtos deverão destinar-se, exclusivamente, ao 
uso na pecuária; 
 
4. o benefício aplica-se, ainda, à ração animal, 
preparada em estabelecimento produtor, na 
transferência a estabelecimento produtor do mesmo 
titular ou na remessa a outro estabelecimento produtor, 
em relação ao qual o titular remetente mantiver contrato 
de produção integrada; e 
 
5. para efeito de aplicação do benefício, entende-se por 
ração animal, qualquer mistura de ingredientes capaz de 
suprir as necessidades nutritivas para manutenção, 
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desenvolvimento e produtividade dos animais a que se 
destinam; por concentrado, mistura de ingredientes que, 
adicionada a um ou mais elementos em proporção 
adequada e devidamente especificada pelo seu 
fabricante, constitui uma ração animal; por suplemento, 
ingrediente ou mistura de ingredientes capazes de suprir 
a ração ou o concentrado, em vitaminas, aminoácidos 
ou minerais, permitida a inclusão de aditivos; 
 
d) calcário e gesso, destinados ao uso exclusivo na 
agricultura, como corretivo ou recuperador do solo. 
 
e) semente genética, semente básica, semente 
certificada de primeira geração – C1, semente 
certificada de segunda geração – C2, semente não 
certificada de primeira geração – S1 –e semente não 
certificada de segunda geração – S2, destinadas à 
semeadura, desde que produzidas sob controle de 
entidades certificadoras ou fiscalizadoras, bem como as 
importadas, atendidas as disposições da Lei n.º 10.711, 
de 05 de agosto de 2003, regulamentada pelo Decreto 
n.º 5.153, de 23 de julho de 2004, e as exigências 
estabelecidas pelos órgãos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento ou por outros órgãos e 
entidades da administração federal ou estadual, que 
mantiverem convênio com aquele Ministério. 
 
f) alho em pó, sorgo, sal mineralizado, farinhas de 
peixe, de ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue e 
de víscera, calcário calcítico, caroço de algodão, farelos 
e tortas de algodão, de babaçu, de cacau, de amendoim, 
de linhaça, de mamona, de milho e de trigo, farelos de 
arroz, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de 
milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e 
de semente de uva e de polpa cítrica, glúten de milho, 
feno, e outros resíduos industriais, destinados à 
alimentação animal ou ao emprego na fabricação de 
ração animal. 
 
g) esterco animal. 
 
h) mudas de plantas. 
 
i) embriões, sêmen congelado ou resfriado, exceto os de 
bovino, ovos férteis, aves de um dia, exceto as 
ornamentais, girinos e alevinos. 
 
j) enzimas preparadas para decomposição de matéria 
orgânica animal, classificadas no código 3507.90.4 da 
NBM/SH. 
 
k) farelos e tortas de soja e de canola e farelos de suas 
cascas, quando destinados à alimentação animal ou ao 
emprego na fabricação de ração animal. 
 
l) milho e milheto, quando destinados a produtor, a 
cooperativa de produtores, a indústria de ração animal 
ou a órgão oficial de fomento e desenvolvimento 
agropecuário deste Estado. 
 
m) amônia, uréia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, 
nitrocálcio, MAP (mono-amônio fosfato), DAP 
(diamônio fosfato), cloreto de potássio, adubos simples 
e compostos, fertilizantes e DL Metionina e seus 
análogos, produzidos para uso na agricultura e na 
pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao 
produto destinação diversa. 
 
n) gipsita britada destinada ao uso na agropecuária ou à 
fabricação de sal mineralizado. 
 
LVI - saída de polpa de cacau. (Convênios ICMS 39/91 
e 10/04). 
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LVII - entrada de mercadorias importadas do exterior, 
sem similares nacionais, por órgão da administração 
pública direta, suas autarquias e fundações, destinadas a 
integrar seu ativo fixo ou para seu uso ou consumo. 
(Convênio ICMS 48/93) 
 
LVIII – saída de produtos que objetivem a divulgação 
das atividades preservacionistas, promovidas pela 
Fundação Pró-Tamar e vinculadas ao Programa 
Nacional de Proteção às Tartarugas Marinhas 
(Convênios ICMS 55/92 e 18/05). 
 
LIX – saída de materiais e equipamentos destinados à 
Itaipu Binacional, para incorporá-los à central elétrica, 
seus acessórios ou obras complementares, estendendo-
se o benefício à aquisição do exterior. (alínea do art. 12, 
b, do tratado ratificado pelo Decreto Federal n.º 
72.707,/1973; Convênio ICM 10/75 e Convênio ICMS 
36/90) 
 
LX - operações com os produtos a seguir indicados, 
classificados nos respectivos códigos da NCM, não se 
exigindo o estorno do crédito referente à entrada da 
mercadoria. (Convênios ICMS 47/97 e 38/05) 
 
a) barra de apoio para portador de deficiência física - 
7615.20.00; 
 
b) cadeira de rodas e outros veículos para portador de 
deficiência física, mesmo com motor ou outro 
mecanismo de propulsão: 
 
1. sem mecanismo de propulsão - 8713.10.00; ou 
 
2. outros - 8713.90.00. 
 
c) partes e acessórios destinados exclusivamente à 
aplicação em cadeira de rodas ou em outros veículos 
para portadores de deficiência - 8714.20.00;  
 
d) próteses articulares e outros aparelhos de ortopedia 
ou para fraturas. 
 
e) partes de próteses modulares que substituem 
membros superiores ou inferiores - 9021.39.91; 
 
f) outros - 9021.39.99; 
 
g) aparelhos para facilitar a audição dos surdos, exceto 
as partes e acessórios - 9021.40.00. 
 
h) partes e acessórios de aparelhos para facilitar a 
audição dos surdos - 9021.90.92. 
 
LXI - operação interna de fornecimento de energia 
elétrica, destinada a consumo por órgãos da 
administração pública estadual direta e suas fundações e 
autarquias, mantidas pelo poder público estadual e 
regidas por normas de direito público, bem como a 
prestação de serviços de telecomunicação por eles 
utilizadas, observado que o benefício deverá ser 
transferido aos beneficiários, mediante a redução do 
valor da operação ou da prestação do serviço, no 
montante correspondente ao imposto dispensado. 
(Convênio ICMS 107/95) 
 
LXII - operações realizadas pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA –, relativa a: 
 
a) recebimento decorrente de importação efetuada 
diretamente pela EMBRAPA, com financiamento de 
empréstimos internacionais firmados pelo governo 
federal, de aparelhos, máquinas e equipamentos, 
instrumentos técnico-científicos laboratoriais, de partes 
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e peças de reposição, de acessórios, matérias-primas e 
produtos intermediários, destinados à pesquisa 
científica e tecnológica, ficando as importações 
dispensadas do exame de similaridade (Convênio ICMS 
64/95); ou 
 
b) (Convênios ICMS 47/98 e 123/04): 
 
1. saída de bens do ativo imobilizado e de uso ou 
consumo para outro estabelecimento da EMBRAPA ou 
para estabelecimento de empresa estadual integrante do 
Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária; 
 
2. diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de 
bens do ativo imobilizado e de uso ou consumo; ou 
 
3. remessa e seu retorno, de animais para fins de 
inseminação e inovulação com animais de raça. 
 
LXIII – recebimento de produtos importados do 
exterior, por companhias estaduais de saneamento, 
destinados à implantação de projeto de saneamento 
básico, adquiridos como resultado de concorrência 
internacional, com participação de indústria do País, 
contra pagamento com recursos oriundos de divisas 
conversíveis provenientes de contrato de financiamento 
a longo prazo, celebrado entre o Brasil e o Banco 
Mundial, desde que haja isenção ou redução a zero da 
alíquota do Imposto de Importação e do IPI. (Convênios 
ICMS 42/95 e 10/04) 
 
LXIV - saída interestadual e o respectivo retorno de 
equipamentos de propriedade da EMBRATEL, quando 
destinados à prestação de seus serviços, junto a seus 
usuários, desde que estes bens devam retornar ao 
estabelecimento remetente ou a outro da mesma 
empresa. (Convênio ICMS 105/95) 
 
LXV – recebimento do exterior, desde que não haja 
contratação de câmbio e, nas hipóteses das alíneas a a f, 
a operação não tenha sido onerada pelo Imposto de 
Importação. (Convênio ICMS 18/95): 
 
a) pelo respectivo exportador, em retorno de mercadoria 
exportada que: 
 
1. não tenha sido recebida pelo importador localizado 
no exterior; 
 
2. tenha sido recebida pelo importador localizado no 
exterior, contendo defeito impeditivo de sua utilização; 
ou 
 
3. tenha sido remetida para o exterior, a título de 
consignação mercantil, e não comercializada; 
 
b) de amostra, sem valor comercial, tal como definida 
pela legislação federal que outorga a isenção do 
Imposto de Importação. 
 
c) de bens contidos em encomendas aéreas 
internacionais ou remessas postais, destinados as 
pessoas físicas, de valor FOB (free on board) não 
superior a US$ 50,00 (cinqüenta dólares dos Estados 
Unidos da América) ou equivalente em outra moeda, 
dispensada a apresentação da guia para liberação de 
mercadoria estrangeira sem comprovação do 
recolhimento do ICMS. 
 
d) de medicamentos importados do exterior por pessoa 
física. 
 
e) de bens, procedentes do exterior, integrantes de 
bagagem de viajante. 
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f) de mercadoria que tenha sido recebida com defeito 
impeditivo de sua utilização, para fins de substituição, 
remetida pelo importador localizado no exterior, desde 
que tenha sido pago o imposto no recebimento da 
mercadoria substituída. 
 
g) de mercadorias ou bens importados do exterior, que 
estejam isentos do Imposto de Importação e sujeitos ao 
regime de tributação simplificada, dispensada a 
apresentação da guia para liberação de mercadoria 
estrangeira sem comprovação do recolhimento do 
ICMS. 
 
h) de mercadorias ou bens sujeitos ao regime de 
tributação simplificada, no que se refere à diferença 
existente entre o valor do imposto apurado com base na 
taxa cambial vigente no momento da ocorrência do fato 
gerador e o apurado com base na taxa cambial utilizada 
pela Secretaria da Receita Federal para cálculo do 
Imposto de Importação. 
 
i) decorrente de retorno de mercadorias que tenham sido 
remetidas com destino a exposição ou feira, para fins de 
exposição ao público em geral, desde que o retorno 
ocorra dentro de sessenta dias, contados da sua saída. 
 
LXVI - saída, a título de distribuição gratuita, de 
amostra de produto de diminuto ou nenhum valor 
comercial, desde que em quantidade estritamente 
necessária para dar a conhecer a sua natureza, espécie e 
qualidade. (Convênio ICMS 29/90): 
 
LXVII - venda do bem arrendado ao arrendatário, desde 
que este seja contribuinte do imposto (Convênio ICMS 
04/97) 
 
LXVIII – saída de arroz, feijão, milho e farinha de 
mandioca, promovida pela CONAB, dentro do 
Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos no 
Nordeste Semi-árido – PRODEA –, em decorrência de 
doações à ADENE, para serem distribuídos às 
populações alistadas em frentes de emergência 
constituídas no âmbito do Programa de Combate à 
Fome no Nordeste (Convênios ICMS 108/93 e 21/02) 
 
LXIX - saída de mercadorias em decorrência de 
aquisições efetuadas pelo executor do Projeto Gasoduto 
Brasil-Bolívia; entrada, decorrente de importação, do 
exterior, de mercadorias ou bens e a correspondente 
prestação do serviço de transporte das mercadorias ou 
bens beneficiados, feitos diretamente ou por intermédio 
de empresas contratadas para este fim, nos termos e 
condições de contratos específicos, exclusivamente na 
fase de construção do gasoduto, até que este alcance a 
capacidade de transporte de trinta milhões de metros 
cúbicos por dia. (Convênio ICMS 68/97) 
 
LXX – saída de mercadorias e prestação de serviços de 
transporte destinadas ao Programa de Fortalecimento e 
Modernização da Área Fiscal Estadual. (Convênios 
ICMS 94/96 e 123/04) 
 
LXXI - saída de pós-larva de camarão. (Convênios 
ICMS 123/92 e 18/05) 
 
LXXII - recebimento do exterior e operações internas 
com mercadorias destinadas à aplicação no sistema de 
informática da Secretaria de Estado da Fazenda - 
SEFAZ -, mediante a apresentação, pelo contribuinte, 
de planilha de custos na qual se comprove a eficácia da 
desoneração do imposto no preço final do produto. 
(Convênio ICMS 61/97) 
 
LXXIII – saídas de produtos industrializados de origem 
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nacional, para comercialização ou industrialização nas 
Zonas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no 
Estado do Amapá; Bonfim e Pacaraíma, no Estado de 
Roraima; Tabatinga, no Estado do Amazonas, e 
Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, exceto de 
armas e munições, automóveis de passageiros, bebidas 
alcóolicas, fumo e perfumes. (Convênios ICMS 52/92 e 
18/05) 
 
LXXIV - operação de transferência interestadual, de 
bens de ativo fixo e de uso e consumo, realizada pelas 
empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo 
(Convênio ICMS 18/97); 
 
LXXV – saída de óleo diesel nacional, a ser consumido 
por embarcações pesqueiras nacionais; (Convênio 
ICMS 58/96 e Protocolo ICMS 08/96) 
 
LXXVI - saídas promovidas pelos estabelecimentos 
fabricantes, e, até 31 de dezembro de 2006, por seus 
revendedores autorizados, de automóveis novos de 
passageiros com motor até 127 HP de potência bruta 
(SAE), quando destinados a motoristas profissionais, 
não se exigindo, em ambas as hipóteses, a anulação do 
crédito relativo às respectivas entradas. (Convênios 
ICMS 38/01 e 143/05) 
 
LXXVII - saídas, promovidas por fabricante, de seus 
produtos, com destino a empresa nacional exportadora 
de serviços, relacionada em ato do Ministério da 
Fazenda. (Convênio ICM 04/79; Convênios ICMS 
47/90 e 124/93) 
 
LXXVIII - saída, em operação interna, de material de 
uso e consumo de um para outro estabelecimento da 
mesma empresa, desde que tenha sido adquirido de 
terceiros e não se destine à utilização ou ao consumo 
em processo de industrialização pelo estabelecimento 
destinatário. (Convênios ICMS 70/90 e 151/94) 
 
LXXIX - operações a seguir indicadas, destinadas à 
missões diplomáticas, repartições consulares e 
representações de organismos internacionais, de caráter 
permanente, e respectivos funcionários estrangeiros 
indicados pelo Ministério das Relações Exteriores. 
(Convênios ICMS 158/94 e 90/97) 
 
LXXX – operações com equipamentos e componentes 
para o aproveitamento da energia solar e eólica, 
classificados nos respectivos códigos NBM/SH, desde 
que haja isenção ou redução a zero da alíquota do 
Imposto de Importação ou do IPI. (Convênios ICMS 
101/97 e 10/04) 
 
LXXXI - saída de embarcações construídas no País, e o 
fornecimento para aplicação, pela indústria naval, de 
peças, partes e componentes, utilizados no reparo, no 
conserto e na reconstrução de embarcações, assim como 
a saída interna de peças, partes e componentes, 
utilizados no reparo, no conserto e na reconstrução de 
embarcações, destinada a estabelecimento de indústria 
naval situado neste Estado, não se aplicando o benefício 
às embarcações recreativas e esportivas e às com menos 
de três toneladas brutas de registro, salvo as de madeira, 
utilizadas na pesca artesanal. (Convênio ICM 33/77 e 
Convênios ICMS 44/90 e 102/96) 
 
LXXXII – saída de veículo automotor novo, com motor 
até 127 HP de potência bruta (SAE), que se destine a 
uso exclusivo do adquirente paraplégico ou portador de 
deficiência física, impossibilitados de utilizar o modelo 
comum, não se exigindo a anulação do crédito relativo à 
entrada. (Convênios ICMS 35/99 e 40/04) 
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LXXXIII - operações internas com veículos 
automotores adquiridos pela APAE, e, prestações de 
serviços de transporte dos veículos, não se exigindo a 
anulação do crédito relativo à entrada. (Convênios 
ICMS 91/98 e 18/05) 
 
LXXXIV – operação com preservativos classificados 
no código 4014.10.00 da NBM/SH, não se exigindo o 
estorno do crédito fiscal previsto no art. 21 da Lei 
Complementar n.º 87, de 1996. (Convênios ICMS 
116/98 e 119/03); 
 
LXXXV – operações com os equipamentos e insumos 
destinados à prestação de serviços de saúde, arrolados 
no Convênio ICMS 01/99. (Convênios ICMS 01/99 e 
10/04)  
 
LXXXVI - importação de máquinas de limpar e 
selecionar frutas, classificadas no código 8433.60.90 da 
NBM/SH, sem similar produzido no país, quando a 
importação for efetuada diretamente do exterior para 
integração no ativo imobilizado, para uso exclusivo na 
atividade realizada pelo estabelecimento importador, 
desde que a ausência de similaridade seja comprovada 
por meio de laudo emitido por órgão especializado do 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, ou por este credenciado. (Convênio ICMS 
93/91) 
 
LXXXVII - saída de microcomputadores usados, semi-
novos, doados para escolas públicas especiais e 
profissionalizantes, associações destinadas a portadores 
de deficiência e comunidades carentes, efetuada 
diretamente pelos fabricantes ou suas filiais. (Convênio 
ICMS 43/99) 
 
LXXXVIII - operações internas e de importação de 
máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças, 
e outros materiais, destinados ao ativo fixo, 
relacionados no Convênio ICMS 62/00, bem como do 
diferencial de alíquota incidente nas aquisições 
interestaduais desses produtos, para a construção das 
Usinas Hidrelétricas de São João e Bicame, 
pertencentes a Castelo Energética S.A.(Convênio ICMS 
62/00) 
 
LXXXIX – operações com leite de cabra. (Convênio 
ICMS 63/00 e 10/04) 
 
XC - operações com os seguintes produtos e 
equipamentos, classificados nos respectivos códigos da 
NBM/SH, utilizados em diagnóstico de 
imunohematologia, sorologia e coagulação, destinados a 
órgãos ou entidades da administração pública, direta ou 
indireta, e suas autarquias e fundações, não se exigindo 
a anulação do crédito relativo à entrada da mercadoria. 
(Convênios ICMS 84/97 e 18/05) 
 
XCI - prestações internas de transporte de calcário, 
desde que vinculadas a programas estaduais de 
preservação ambiental. (Convênios ICMS 29/93 e 
18/05) 
 
XCII - operações internas com lâmpadas fluorescentes 
compactas de quinze watts, classificadas no código 
8539.31.00 da NBM/SH, promovidas por empresas 
concessionárias de serviço público de energia elétrica 
estabelecidas neste Estado, a título de doação, para as 
unidades consumidoras residenciais de baixa renda, 
devendo ser emitida nota fiscal global mensal para 
acobertar estas operações. (Convênio ICMS 29/01) 
 
XCIII – saída de bolas de aço forjadas, classificadas no 
código 7326.11.00 da NBM/SH, de estabelecimentos 
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industriais, com destino a empresas exportadoras de 
minérios que importam pelo regime de drawback: 
(Convênios ICMS 33/01 e 123/04)  
 
a) para fruição do benefício, os estabelecimentos 
beneficiados deverão enviar à Gerência Fiscal cópia do 
contrato de fornecimento à empresa exportadora, no 
qual deverá constar o número do ato concessório do 
drawback, expedido pelo órgão competente do governo 
federal, enquanto houver importação por esse regime; e  
 
b) a nota fiscal de venda conterá o número do contrato 
ou do pedido de fornecimento e o número do drawback 
concedido à empresa exportadora, observado o disposto 
na alínea a; 
 
XCIV – operações de devolução obrigatória de 
embalagens vazias de agrotóxicos e respectivas tampas, 
realizada sem ônus. (Convênio ICMS 42/01) 
 
XCV – importação de obras de arte destinadas ao 
acervo das fundações, museus ou centros culturais 
listados em lei, desde que as mesmas se destinem à 
exposição pública. (Convênios ICMS 125/01 e 10/04) 
 
XCVI – operações com Coletores Eletrônicos de Votos 
– CEV –, suas partes, peças de reposição e acessórios, 
adquiridos diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral 
– TSE. (Convênios ICMS 75/97 e 124/04) 
 
XCVII – operações realizadas com os medicamentos 
relacionados a seguir, condicionada a isenção a que o 
produto esteja beneficiado com isenção ou alíquota zero 
das contribuições para PIS/PASEP e COFINS: 
(Convênios ICMS 140/01 e 120/05) 
 
a) à base de mesilato de imatinib - NBM/SH 3003.90.78 
e 3004.90.68 
 
b) interferon alfa-2A - NBM/SH 3002.10.39; 
 
c) interferon alfa-2B - NBM/SH 3002.10.39; 
 
d) peg interferon alfa-2A - NBM/SH 3004.90.99; e 
 
e) peg interferon alfa-2B - NBM/SH 3004.90.99. 
 
XCVIII – operações que destinem ao Ministério da 
Educação e do Desporto – MEC – equipamentos 
didáticos, científicos e médico-hospitalares, inclusive 
peças de reposição e os materiais necessários às 
respectivas instalações, para atender ao Programa de 
Modernização e Consolidação da Infra-estrutura 
Acadêmica das Instituições Federais de Ensino Superior 
e Hospitais Universitários, ficando o benefício 
condicionado a que os produtos estejam contemplados 
com isenção ou com redução a zero das alíquotas dos 
impostos federais, e a que a parcela relativa à receita 
bruta decorrente das operações previstas nesta cláusula 
esteja desonerada das contribuições do PIS/PASEP e 
COFINS. (Convênios ICMS 123/97, 31/03 e 18/2005) 
 
XCIX – saídas de mercadorias, em decorrência das 
doações, nas operações internas e interestaduais 
destinadas ao atendimento do Programa Fome Zero, 
excluída a aplicação de quaisquer outros benefícios e 
observado o disposto no art. 530-A (Convênio ICMS 
18/03); 
 
C – operações ou prestações internas, relativas a 
aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos 
da administração pública estadual direta e suas 
fundações e autarquias. (Convênio ICMS 26/03) 
 



Vitória-ES, terça-feira, 06 de maio de 2008 Diário do Poder Legislativo - 67 

PL Plano de Cargos e Carreiras - IEMA 

CI – operações e prestações internas, referentes às 
saídas de mercadorias desincorporadas do ativo 
imobilizado do estabelecimento, em decorrência de 
doação a órgãos e entidades da administração pública 
direta e indireta do Estado e dos Municípios, não se 
exigindo a anulação do crédito relativo à entrada das 
mercadorias doadas (Convênio ICMS 02/04). 
 
CII - operação de aquisição de veículos pelo 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal – 
DPRF.(Convênio ICMS 122/03) 
 
CIII - operação interna de fornecimento de alimentação, 
destinada a consumo por órgãos da administração 
pública estadual direta e suas fundações e autarquias, 
mantidas pelo poder público estadual e regidas por 
normas de Direito Público; (Convênio 131/03): 
 
CIV - operação de fornecimento de água natural 
canalizada. (Convênio ICMS 132/03) 
 
CV - saídas internas e interestaduais, de veículo 
automotor novo, com até 127 HP de potência bruta 
(SAE), especialmente adaptado para ser dirigido por 
motorista portador de deficiência física, incapacitado de 
dirigir veículo convencional, desde que amparadas por 
isenção do IPI. (Convênio ICMS 77/04) 
 
CVI - operações e prestações internas, referentes às 
saídas de mercadoria ou bem do estabelecimento, em 
decorrência de doação a órgãos e entidades da 
administração pública direta e indireta do Estado, não se 
exigindo a anulação do crédito relativo à entrada das 
mercadorias doadas. 
 
CVII - saídas de pilhas e baterias usadas, após seu 
esgotamento energético, que contenham em sua 
composição chumbo, cádmio, mercúrio e seus 
compostos e que tenham como objetivo sua 
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final 
adequada ao meio ambiente, dispensado o estorno do 
crédito do imposto relativo à entrada da mercadoria. 
(Convênio ICMS 27/05) 
 
CVIII - operação de importação, realizada pela 
Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Cassiano 
Antônio de Moraes, de matérias-primas destinadas à 
produção de kit Rapid Check HIV 1&2, para detecção 
de anticorpos específicos para o vírus da 
imunodeficiência humana, desde que esteja amparada 
por isenção ou alíquota zero do Imposto sobre Produtos 
Industrializados e a saída deste kit esteja amparada pelo 
Convênio ICM 38/82. (Convênio ICMS 42/05); 
 
CIX - operações de importação, por empresa portuária, 
de guindastes móveis, portuários, a diesel, hidráulicos, 
sobre pneus, para movimentação de containers e 
granéis sólidos em navios, classificados nos códigos 
NCM 8426.41.10 e 8426.41.90, sem similar produzido 
no país, para aparelhamento do Porto de Vitória, desde 
que atendidas as condições previstas na Lei Federal n.º 
11.033, de 21 de dezembro de 2004. (Convênio ICMS 
48/05) 
 
CX - saídas, nas operações internas, de produtos 
vegetais destinados à produção de biodiesel. (Convênios 
ICMS 105/03 e 11/05) 
 
CXI - importação de tratores agrícolas de quatro rodas e 
de colheitadeiras mecânicas de algodão, classificados, 
respectivamente, no código 8701.90.00 e na subposição 
8433.59 da NBM/SH, sem similar produzido no país. 
(Convênios ICMS 77/93 e 24/05) 
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CXII - saídas de produtos farmacêuticos da Fundação 
Oswaldo Cruz – Fiocruz, destinados às farmácias que 
façam parte do Programa Farmácia Popular do Brasil, 
instituído pela Lei n.º 10.858, de 13 de abril de 2004, 
constantes de relação disponível na internet pela 
Fiocruz, e dessas às pessoas físicas, consumidores finais 
dos produtos. (Convênio ICMS 56/05): 
 
CXIII - operações com mercadorias e prestações de 
serviços de transporte a elas relativas, destinadas aos 
Programas de Fortalecimento e Modernização das 
Áreas Fiscal, de Gestão, de Planejamento e de Controle 
Externo dos Estados e do Distrito Federal, adquiridas 
por meio de licitações ou contratações efetuadas de 
acordo com as normas estabelecidas pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID. (Convênios 
ICMS 79/05 e 132/05);  
 
CXIV - saídas de selos destinados ao controle fiscal 
federal, promovidas pela Casa da Moeda do Brasil, não 
se exigindo o estorno do crédito fiscal de que trata o art. 
21 da Lei Complementar n.º 87, de 1996, condicionado 
o benefício à desoneração de impostos e contribuições 
federais. (Convênio ICMS 80/05)  
 
CXV – importação nas seguintes condições: (Convênios 
ICMS 28/05 e 99/05) 
 
a) o benefício se aplica aos  bens a seguir relacionados, 
classificados nos respectivos códigos NCM: 
 
1. trilhos - 7302.10.10 e 7302.10.90; 
 
2. aparelhos e instrumentos de pesagem - 8423.82.00 e 
8423.89.00; 
 
3. talhas, cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes - 
8425.11.00, 8425.19.90, 8425.31.10, 8425.31.90, 
8425.39.10 e 8425.39.90; 
 
4. cábreas; guindastes, incluídos os de cabo; pontes 
rolantes, pórticos de descarga ou de movimentação, 
pontes-guindastes, carros-pórticos e carros-guindastes – 
8426.11.00, 8426.12.00, 8426.19.00, 8426.20.00, 
8426.30.00, 8426.41.10, 8426.41.90, 8426.49.00, 
8426.91.00 e 8426.99.00; 
 
5. empilhadeiras; outros veículos para movimentação de 
carga e semelhantes, equipados com dispositivos de 
elevação - 8427.10.11, 8427.10.19, 8427.20.10, 
8427.20.90 e 8427.90.00; 
 
6. outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de 
descarga ou de movimentação – 8428.10.00, 
8428.20.10, 8428.20.90, 8428.32.00, 8428.33.00, 
8428.39.10, 8428.39.20, 8428.39.90, 8428.90.20 e 
8428.90.90; 
 
7. locomotivas e locotratores; tênderes - 8601.10.00, 
8601.20.00, 8602.10.00 e 8602.90.00; 
 
8. vagões para transporte de mercadorias sobre vias 
férreas - 8606.10.00, 8606.20.00, 8606.30.00, 
8606.91.00, 8606.92.00 e 8606.99.00; 
 
9. tratores rodoviários para semi-reboques - 8701.20.00; 
 
10. veículos automóveis para transporte de mercadorias 
- 8704.22.10, 8704.22.90, 8704.23.10, 8704.23.90 e 
8704.90.00; 
 
11. veículos automóveis sem dispositivo de elevação, 
dos tipos utilizados em fábricas, armazéns, portos ou 
aeroportos, para transporte de mercadorias a curtas 
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distâncias - 8709.11.00, 8709.19.00; 
 
12. reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos; 
Outros veículos não autopropulsados - 8716.39.00, 
8716.40.00 e 8716.80.00; 
 
13. aparelhos de raios X - 9022.19.10 e 9022.19.90; e 
 
14. instrumentos e aparelhos para medida ou controle 
do nível de líquidos - 9026.10.29; 
 
CXVI - recebimento, do exterior, de mercadoria ou bem 
importados sob o amparo do regime especial aduaneiro 
de admissão temporária, previsto na legislação federal 
específica. (Convênio ICMS 58/99). 
 

 
Os Riscos Fiscais são as possibilidades da ocorrência 
de eventos que venham a impactar, negativamente as 
contas públicas, e são classificados em dois grupos: 
Riscos Orçamentários e Riscos Decorrentes da 
Gestão da Dívida. 
 
Na categoria dos riscos orçamentários que dizem 
respeito à possibilidade das receitas e despesas 
previstas não se confirmarem, são pelo lado da 
receita, decorrentes da frustração de parte da 
arrecadação, motivado principalmente em função de 
desvios entre os parâmetros estimados e efetivos, 
como por exemplo, o nível de atividade econômica, a 
taxa de inflação e a taxa de câmbio. 
 
Assim como a receita, pelo lado da despesa as 
realizações podem apresentar diferenças decorrentes 
de desvios entre os parâmetros estimados e efetivos, 
podendo afetar principalmente as despesas com 
dívida pública, dado a variação da taxa de câmbio. 
Outra despesa importante é o gasto com pessoal e 
encargos, que basicamente são determinados por 
decisões associadas a planos de carreira e aumentos 
salariais. A possibilidade do Poder Executivo realizar 
concurso público visando suprir as necessidades da 
administração para melhoria dos serviços prestados 
não deverá afetar as contas, já que às despesas 

decorrentes dos mesmos estão enquadradas na receita 
prevista. 
 
Os Riscos Decorrentes da Gestão da Dívida referem-
se a possíveis ocorrências externas à administração 
que, quando efetivadas resultam um aumento da 
dívida pública no ano de referência, principalmente a 
partir de dois tipos de eventos.  O primeiro decorre 
de fatos como a variação da taxa de juros e de 
câmbio, e o outro são os passivos contingentes que 
representam dívidas que dependem de fatores 
imprevisíveis tais como resultados de julgamentos de 
processos judiciais. 
 
No Estado, à dívida de passivos contingentes, 
encontra-se relacionada à pendência do processo de 
liquidação da Companhia de Melhoramentos e 
Desenvolvimento Urbano – COMDUSA, estimada 
em R$ 300 mil e da Empresa Capixaba de Turismo 
– EMCATUR estimada em R$ 250 mil, perfazendo 
um total de R$ 550 mil. Neste caso, o recurso 
resultante do ativo imobilizado das Empresas em 
liquidação, bem como, o valor a ser destinado à 
Reserva de Contingência cobrirão as necessidades 
dessa categoria de riscos fiscais, caso venha a se 
confirmar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ MIL

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR

PASSIVO CONTINGENTE DE EMPRESA EM PROCESSO DE
LIQUIDAÇÃO

. COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E 
DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA 300                   

REPASSE DE RECURSO PELO TESOURO ESTADUAL, A SER
PREVISTO NA LOA/08 (AÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS
PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA)

300                   

. EMPRESA CAPIXABA DE TURISMO - EMCATUR
250                   

REPASSE DE RECURSO PELO TESOURO ESTADUAL, A SER
PREVISTO NA LOA/08 (AÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS
PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA)

250                   

TOTAL 550                   550                   
FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

PROVIDÊNCIASRISCOS FISCAIS

(Art. 4º, § 3º, LRF)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
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0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 
  PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS 

ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS. 
    
0002 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
  VIABILIZAR INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDOS PELA CESAN. 

    
0004 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 
  INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, RECUPERANDO INSTALAÇÕES E AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS 

E EM NOVAS TECNOLOGIAS PARA INFORMATIZAÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE. 
    
0006 APOIO A CIDADANIA E PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA 
  REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS, IMPLANTAR NÚCLEOS DE REFERÊNCIA, CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR POSTOS 

AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRUIR E/OU IMPLEMENTAR CASA ABRIGO ESTADUAL. 
    
0008 ARQUIVO ITINERANTE 
  ORIENTAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL, 

APOIAR A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR MEIO DA 
BASE DE DADOS DO PROJETO IMIGRANTES DO ESPÍRITO SANTO. 

    
0009 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
  OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS 

PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE 
ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES. 

    
0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 
  PREVENIR SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, REFORÇANDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. 

    
0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL 
  FOMENTAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSTALADO NA 

PERSPECTIVA DO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO. 
    
0012 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES, PESCADORES E POPULAÇÕES 

TRADICIONAIS 
  PROMOVER A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E DE ATORES 

DOS SISTEMAS PRODUTIVOS AGRÍCOLA, PECUÁRIA, PESCA E AGROINDÚSTRIA ARTESANAL, ATIVIDADE FLORESTAL, 
DIFUNDIR AS ESPÉCIES POTENCIAIS, A PRODUÇÃO DE BIOENERGIA PARA A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES, 
EMPREGO E RENDA E IMPLEMENTAR A TRANSIÇÃO DO SISTEMA ATUAL PARA O SISTEMA AGROECOLÓGICO DE 
PRODUÇÃO AGRÍCOLA. 

    
0013 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
 GARANTIR O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS CUIDADOS EM SAÚDE DE FORMA 

HIERÁRQUICA E REGIONALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AMBULATORIAIS E 
HOSPITALARES, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS E APRIMORAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA, 
EMERGÊNCIA E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOVENDO A SUFICIÊNCIA EM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE.  

    
0014 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 
  FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO 

CORRECIONAL REPRESSIVO. 
    
0015 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL 
  ATENDER AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MUNICIPALIZAR O ATENDIMENTO À CRIANÇA 

VITIMIZADA. 
    
0016 ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS 
  DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES DO ESPÍRITO SANTO INCENTIVANDO A VINDA E A MANUTENÇÃO DE 

INVESTIMENTOS PRIVADOS NAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, DE SERVIÇOS E TURÍSTICAS, OBJETIVANDO AUMENTO 
DO PIB CAPIXABA. 

    
0017 AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL ACESSÍVEL E CÉLERE 
  PRESTAR CADA VEZ MAIS SERVIÇOS JURISDICIONAIS DE MODO ÚTIL E A TEMPO, ATRAVÉS DA SIMPLICIDADE DOS 

PROCESSOS PRODUTIVOS E DO DESAPEGO A BUROCRACIAS E DESPERDÍCIOS, BUSCANDO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, 
A CONCILIAÇÃO OU A TRANSAÇÃO. 
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0018 ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
  DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL, 

GARANTINDO ESTRUTURA E ADEQUAÇÃO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES 
PRISIONAIS. 

    
0019 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 
  REPRESENTAR A SOCIEDADE,  LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 

DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO 
ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS. 

    
0051 BOLSA UNIVERSITÁRIA - NOSSA BOLSA 
  AMPLIAR O ACESSO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA AO ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR OFERECIDO POR INSTITUIÇÕES 

PRIVADAS. 
    
0060 COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS 
  MELHORAR AS ESTRUTURAS E A EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS 

CAPIXABAS, ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO, ALÉM DA INFORMAÇÃO DE MERCADO E 
GESTÃO EFICIENTE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. 

    
0061 COMPETE – ES 
  INCREMENTAR A ECONOMIA DO ESTADO ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE SEUS AGENTES PROPORCIONANDO UM 

AUMENTO DO PIB ESTADUAL. 
    
0063 CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA 
  CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A IMPORTÂNCIA DA RECEITA PÚBLICA. 
    
0064 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
  APOIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS, PLANOS, PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, QUE 

CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO. 
    
0066 CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA 
  PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA. 
    
0067 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 
  PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL 

E DE VIAS COMPLEMENTARES. 
    
0068 CONSUMIDOR CIDADÃO 
  PROPORCIONAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A 

GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E 
PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSEGURANDO À SOCIEDADE INFORMAÇÕES BÁSICAS E NECESSÁRIAS À UTILIZAÇÃO 
DE BENS E SERVIÇOS. 

    
0070 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 
 GARANTIR QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, TANTO NO 

SISTEMA DE TRÂNSITO QUANTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. 

    
0071 CORREDOR ECOLÓGICO DA MATA ATLÂNTICA 
  CONTRIBUIR PARA A EFETIVA CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A 

PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO PILOTO DO CONCEITO DE CORREDORES ECOLÓGICOS. 
    
0072 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I 
  CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I DE FORMA A POSSIBILITAR UM 

INCREMENTO NAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA 
SOCIEDADE CAPIXABA E AMPLIAR O ESCOPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO. 

    
0090 DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS 
  RESSARCIR A COLETIVIDADE DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, AO CONSUMIDOR, A BENS DE DIREITO 

DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

0091 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL 
  GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS NO ESPÍRITO SANTO. 



72 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 06 de maio de 2008 

0092 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL 
  GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL PRODUZIDOS NO ESPÍRITO SANTO. 
    
0093 DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA MUNICÍPIOS PÓLOS 
  IMPLANTAR OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, SALVAMENTO E COORDENAÇÃO DE DEFESA 

CIVIL NOS MUNICÍPIOS PÓLOS DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM OS SERVIÇOS DE BOMBEIROS. 
    
0094 DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA 
  PROMOVER E DESENVOLVER A AGRICULTURA EM BASES ECOLÓGICAS COMO ESTRATÉGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, PROPORCIONANDO AOS AGRICULTORES INSTRUMENTOS 
EFETIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO E MANEJO, VISANDO ATENDER ÀS 
DEMANDAS POR PRODUTOS MAIS SAUDÁVEIS E ECOLOGICAMENTE CORRETOS, EXIGÊNCIAS DO MERCADO E DOS 
CONSUMIDORES, E FORTALECER AS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR, FACILITAR AOS AGRICULTORES, O 
ACESSO À CERTIFICAÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES. 

    
0095 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA NO ESPÍRITO SANTO – CAFÉ COM QUALIDADE 
  APOIAR AS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS DOS AGENTES DO ARRANJO PRODUTIVO DO CAFÉ, COM ÊNFASE NA 

ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA, 
NA DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO E NA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO, 
CLASSIFICAÇÃO, DEGUSTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ, BUSCANDO REDUZIR O DIFERENCIAL DE 
PRODUTIVIDADE DA CULTURA ENTRE AS REGIÕES MAIS DINÂMICAS E AQUELAS DE BAIXO DESEMPENHO. 

    
0096 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA 
  PROMOVER UM INCREMENTO NA ÁREA CULTIVADA COM FRUTEIRAS ATRAVÉS DE MODELO TECNOLÓGICO 

AVANÇADO E INOVADOR, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E NA 
QUALIDADE DAS FRUTAS PRODUTIVAS. 

    
0097 DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DO COMÉRCIO EXTERIOR 
  INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR, APRIMORANDO AS QUALIFICAÇÕES 

EXISTENTES,DESENVOLVENDO NOVAS OPERACIONALIDADES E CONSEQÜENTEMENTE INCREMENTANDO O PIB 
ESTADUAL. 

    
0098 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA BOVINA 
  DESENVOLVER AÇÕES DE FORMA SUSTENTÁVEL OBJETIVANDO A MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE 

E DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA, ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO 
BUSCANDO MELHORAR A QUANTIDADE E A QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS. 

    
0099 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQÜICULTURA 
  CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE PESCA, MARICULTURA E AQÜICULTURA NO ESPÍRITO 

SANTO. 
    
0100 DESENVOLVIMENTO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
  DESENVOLVER AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS VISANDO À CONSECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E 

DE PROVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEMANDADOS PELA SOCIEDADE. 
    
0101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 
  ASSEGURAR A DEFESA/PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CAPIXABA NO QUE CONCERNE AS ATIVIDADES DELEGADAS 

PELO INMETRO E APOIAR O GOVERNO NA POLITICA ECONÔMICA E FINANCEIRA. 
    
0102 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS DO ESTADO DO ES 
  ADENSAR E OTIMIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
    
0103 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL 
  FORTALECER A ECONOMIA ESTADUAL. 
    
0104 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
  FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRORREGIÕES DO ESTADO ESPÍRITO SANTO. 
    
0105 DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO 
  INTEGRAR AS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS, 

A INCLUSÃO SOCIAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E CONTRIBUIR PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UM ESTADO SOCIALMENTE JUSTO, COM IGUALDADE E OPORTUNIDADE PARA TODOS. 

    
0106 DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO COM INCLUSÃO SOCIAL 
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  PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL GERANDO TRABALHO COM AUTO GESTÃO, EMPREGO E RENDA. 
    
0107 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR 
  FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, APOIANDO AS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, 

VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ADOTANDO OS PRINCÍPIOS DA AGROECOLOGIA. 

    
0108 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA 
  AMPLIAR A OFERTA DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL E REDUZIR A PRESSÃO SOBRE OS REMANESCENTES 

FLORESTAIS NATIVOS. 
    
0109 DIREITO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 
  GARANTIR AOS JOVENS E ADULTOS O ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, DA ALFABETIZAÇÃO AO ENSINO MÉDIO, COMO 

FORMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO. 
    
0110 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS 
  IMPLANTAR UM NOVO SISTEMA DE ATENDIMETNO DE QUALIDADE, ONDE O PÚBLICO ASSISTIDO TENHA SEUS 

DIREITOS ASSEGURADOS, ENCONTRANDO ATRAVÉS DO AGENTE DO ESTADO MOTIVAÇÃO PARA EXERCER SUA 
CIDADANIA. 

    
0111 DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA 
  DESENVOLVER ESTUDOS OBJETIVANDO A IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS. 
    
0150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 
  PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL, CONTÍNUA E PERMANENTE, NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, DE FORMA QUE AS PESSOAS ADQUIRAM CONHECIMENTOS PARA FORMAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE 
VALORES, HABILIDADES, EXPERIÊNCIAS E ATITUDES PARA AGIR INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE, VOLTADO PARA A 
CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 

    
0151 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE 
  AMPLIAR O ACESSO E PROMOVER A MELHORIA DA APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ELEVANDO A MÉDIA DE 

PROFICIÊNCIA, PRINCIPLAMENTE NAS DISCIPLINAS PORTUGUÊS E MATEMÁTICA. 
    
0152 EDUCAÇÃO MUSICAL 
  FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA PARA UMA ATUAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE. 
    
0153 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
  AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GARANTINDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A CURSOS 

TÉCNICOS DE QUALIDADE, VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 

    
0154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 
  CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS DE TRÂNSITO, VISANDO A MOBILIDADE URBANA E A 

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, A FIM DE REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES NO TRÂNSITO. 
    
0155 ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO 
  ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES RURAIS COM ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE. 
    
0156 ESTRADAS RURAIS – CAMINHOS DO CAMPO 
  GARANTIR A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS DURANTE TODO O ANO, EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA E/OU AGROTURISMO. 
    
0157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 
  DOTAR A JUNTA COMERCIAL DOS MEIOS E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DE 

REGISTRO E ARQUIVAMENTOS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS. 
    
0158 EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ES 
  AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. 
    
0159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 
  CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, 

FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS 
ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO E OUTROS. 
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0160 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR 
  PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR, DOTANDO-A DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA E 

RECURSOS MATERIAIS ATUALIZADOS, FAZENDO DA ESCOLA UM AMBIENTE ESTIMULANTE E INTEGRADO À 
COMUNIDADE. 

    
0161 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
  EXPANDIR E PRESERVAR O ACERVO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE NATUREZA IMATERIAL E DO 

PATRIMÔNIO NATURAL, QUE INCLUI A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E PROJETOS DE 
REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS. 

    
0163 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 
  DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS, MODERNAS, FUNCIONAIS E 

TECNOLOGICAMENTE APARELHADAS, POSSIBILITANDO MAIOR EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS 
JURISDICIONADOS. 

    
0164 ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 
  MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM ESPECIAL NO AUMENTO DA COBERTURA 

FLORESTAL NATURAL. 
    
0165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO 

SÓCIO-EDUCATIVO 
  ADEQUAR A CAPACIDADE E MELHORAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E 

CAPACITAR PARA O ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO, TANTO EM REGIME DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE QUANTO 
EM MEIO ABERTO. 

    
0180 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
  CONTROLAR E IMPEDIR A DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE 

DO MEIO AMBIENTE. 
    
0181 FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 
  MODERNIZAR E ADEQUAR MECANISMOS DE GESTÃO NA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. 
    
0182 FOMENTO AO TURISMO REGIONAL 
  FOMENTAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS. 
    
0183 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
  VALORIZAR E PROMOVER A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA MELHORIA DO SEU 

DESEMPENHO E CONSEQUENTEMENTE DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO. 
    
0185 FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E CADEIAS PRODUTIVAS 
  APOIAR AS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS 

DA AGROPECUÁRIA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO REGIONAL OU MUNICIPAL. 
    
0200 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 
  IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA EM APOIO AOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

FAMILIAR AGRÍCOLA, PECUÁRIO, PESQUEIRO E AGROINDÚSTRIA ARTESANAL, À ATIVIDADE DE 
AGROSILVICULTURA, Á INTRODUÇÃO E AO MANEJO DAS ESPÉCIES POTENCIAIS À PRODUÇÃO DE BIOENERGIA, 
IMPLEMENTANDO A COMPETITIVIDADE DOS APL´S, DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A 
CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. 

    
0201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 
  IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  - PEGC (LEI ESTADUAL Nº 5.816/1998). 
    
0202 GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS 
  ATENDER ÀS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO DE PROGRAMAS 

ESPECIAIS. 
    
0203 GESTÃO ESCOLAR 
  DESENVOLVER A PRÁTICA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA, PRIVILEGIANDO A AÇÃO COLETIVA, COM A 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES E O COMPROMISSO COM UMA 
APRENDIZAGEM DE QUALIDADE COMO RESPOSTA AOS INTERESSES DA SOCIEDADE. 
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0220 HABITAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 
  APOIAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS HABITACIONAIS, DE SANEAMENTO E DE URBANIZAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE 

BAIXA RENDA. 
    
0221 HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL 
  IMPLEMENTAR POLÍTICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSÍDIOS, VIABILIZANDO O ACESSO À HABITAÇÃO 

DE INTERESSE SOCIAL. 
    
0230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA, COM SEGURANÇA E QUALIDADE. 
    
0231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
  PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE OS SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS DE MANEIRA 

OPORTUNA E A PARTIR DA PERMANENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, 
VISANDO A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE NO ESTADO. 

    
0232 INCENTIVO À RECUPERAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO 
  CRIAR BASES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO. 
    
0233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV - TRANSCOL SOCIAL 
  CRIAR SUBSÍDIO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA 

GRANDE VITÓRIA. 
    
0234 INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 
  APRIMORAR OS INSTRUMENTOS GERADORES DE INFORMAÇÃO E A EXPANSÃO DOS INVESTIMENTOS NA 

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O SETOR. 
    
0235 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO 
  PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO À AMPLIAÇÃO DA DEMANDA, 

VISANDO GARANTIR QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO AEROPORTUÁRIO. 
    
0236 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA 
  DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA CAPAZ DE PROPICIAR A EXPANSÃO DA 

AGRICULTURA IRRIGADA. 
    
0237 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA 
  PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DA CIDADE ONDE, EFETIVAMENTE, O 

TURISMO SE DESENVOLVE. 
    
0238 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
  PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, 

MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-
ESTRUTURA URBANA. 

    
0239 INTEGRAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL 
  INTEGRAR E APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL, DE FORMA A FOMENTAR A CRIAÇÃO DE REGIONAIS E 

NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL, BEM COMO ESTIMULAR O VOLUNTARIADO E O ESPÍRITO DE SOLIDARIEDADE NAS 
COMUNIDADES CAPIXABAS. 

    
0260 JUVENTUDE, INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 
  PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO DE CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS NA ESCOLA PÚBLICA, RESPEITANDO AS 

SUAS DIVERSIDADES ÉTNICAS E CULTURAIS E ATENDENDO ÀS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, BUSCANDO 
FORTALECER O PROTAGONISMO JUVENIL. 

    
0261 JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE 
  PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, ATENDENDO DE FORMA INTEGRAL ÀS 

DEMANDAS DA SOCIEDADE ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL QUALITATIVO E EFICIENTE, 
CONTRIBUINDO PARA A PAZ SOCIAL. 

    
0280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
  MANTER O SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ENVOLVENDO O ESTADO E OS MUNICÍPIOS, 

ESTIMULANDO O ENVOLVIMENTO DO SETOR PRODUTIVO NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS E GARANTIR 
OS PRAZOS LEGAIS DO LICENCIAMENTO. 
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0290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
  OFERTAR SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES,  DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM 

QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS 
ASSISTENCIAIS VIGENTES. 

    
0291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 
  MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE TRÁFEGO. 
    
0292 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES 
  ORGANIZAR, IMPLANTAR, CONTROLAR, MODERNIZAR E MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. 
    
0293 MOBILIDADE URBANA 
  MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E 

INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES 
URBANOS, PONTES/VIADUTOS E CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO. 

    
0294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES 
  REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA 

ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEDIANTE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 
INTEGRANDO OS PROCON´S MUNICIPAIS. 

    
0295 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL 
  PROMOVER AÇÕES DE REAPARELHAMENTO E APOIO À POLÍCIA CIVIL, PROPORCIONANDO SUPORTE AO TRABALHO 

DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DOTANDO-A DE MEIOS NECESSÁRIOS PARA GESTÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES 
PERTINENTES, A FIM DE MELHORAR SEU DESEMPENHO NA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA DOS CRIMES E NO 
DESENVOLVIMENTO DE OPERAÇÕES DE CONTROLE DA CRIMINALIDADE. 

    
0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
  ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE. 
    
0297 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 
  MODERNIZAR E REEQUIPAR A POLÍCIA MILITAR PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO 

POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. 

    
0320 NOSSA CASA 
  REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO, LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. 
    
0330 O ESPÍRITO SANTO SEM VIOLÊNCIA 
  REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
    
0340 PETRÓLEO E GÁS CAPIXABA 
  MAXIMIZAR OS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA EXPANSÃO DA ATIVIDADE PETROLÍFERA PARA A SOCIEDADE 

CAPIXABA, ATRAINDO NOVOS INVESTIMENTOS E AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS LOCAIS. 
    
0341 POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA 
  GARANTIR AOS TRABALHADORES RURAIS O ACESSO À PROPRIEDADE RURAL. 
    
0342 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS EMPRESARIAIS 
  CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE DO ENTORNO E A CLASSE EMPRESARIAL PARA SE DESENVOLVEREM 

ECONOMICAMENTE, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE. 
    
0343 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE 
  REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE. 
    
0344 PREVENÇÃO E SOCORRO PARA A COMUNIDADE CAPIXABA 
  MANTER E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL DE FORMA A BEM ATENDER À 

COMUNIDADE CAPIXABA. 
    
0345 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES 
  GERAR INFORMAÇÕES CONSISTENTES, CONSOLIDADAS E ATUALIZADAS, DESENVOLVENDO E IMPLEMENTANDO 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E GEOPROCESSAMENTO. 
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0346 PROGRAMA INTEGRADO DE ENERGIA E GÁS 
  DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO SUPORTE ENERGÉTICO NECESSÁRIO AO SEU DESENVOLVIMENTO. 
    
0347 PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO 
  DESENVOLVER PROJETOS QUE IMPLANTADOS, CRIEM UMA CADEIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

AUMENTEM A COMPETITIVIDADE PARA A ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTO NO ESPÍRITO SANTO. 
    
0348 PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO TURISMO 
  PROMOVER E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS CAPIXABAS NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 
    
0349 PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA 
  DAR CONTINUIDADE ÀS AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA PROMOÇÃO E 

DEFESA DA CIDADANIA. 
    
0350 PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL 
  PROMOVER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO E FACILITAR O ACESSO DO 

CIDADÃO AOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS. 
    
0351 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
  FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME PRECONIZA A LEI FEDERAL 8069/1990 

- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
    
0370 QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS 
  QUALIFICAR E CAPACITAR DE FORMA PERMANENTE OS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS 

ATRAVÉS DE PARCERIAS COM REPRESENTAÇÕES PATRONAIS E LABORAIS. 
    
0371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 
  DISPONIBILIZAR AOS CIDADÃOS E EMPRESAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE COM EFICIÊNCIA E RAPIDEZ. 

    
0380 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO DO TERCEIRO MILÊNIO 
  ALCANÇAR TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO COM O SINAL DE RÁDIO E TV EDUCATIVA. 
    
0381 RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA 
  FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CACAUICULTURA. 
    
0382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 
  MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVENDO REDUÇÃO DO 

TEMPO DE VIAGENS, REDUÇÃO DOS CUSTOS E AUMENTO DA SEGURANÇA E CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA. 

    
0383 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 
  GARANTIR A PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS DOS DIFERENTES ECOSSISTEMAS EXISTENTES NO ESPÍRITO SANTO E 

AMPLIAR E/OU PROTEGER A COBERTURA FLORESTAL NATURAL DO ESTADO. 
    
0384 REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 
  ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA, DE MANEIRA QUE POSSA PROPORCIONAR, AOS QUE COMPROVAREM 

INSUFICIÊNCIA, UM ATENDIMENTO COM EXCELÊNCIA, FAZENDO ASSIM VALER AO USUÁRIO SEU DIREITO, 
CONTANDO COM ORIENTAÇÃO JURÍDICA E DEFESA INTEGRAL E GRATUITA, EM TODOS OS GRAUS. 

    
0385 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 
  CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE PÚBLICA DE SAÚDE E ADEQUÁ-LA ÀS NORMAS LEGAIS E 

TECNOLÓGICAS VIGENTES, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
NO ESTADO. 

    
0386 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
  URBANIZAR E/OU REGULARIZAR ÁREAS DEGRADADAS E PROMOVER MELHORIAS HABITACIONAIS. 
    
0388 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU 
  AMPLIAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

(RSU), COMO FORMA DE PROMOVER A ERRADICAÇÃO DE LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS, 
PROPORCIONANDO A RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DAS REGIÕES, ALÉM DE ASSEGURAR MODELOS 
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DE GESTÃO CAPAZES DE MANTER SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS IMPLANTADOS. 

    
0410 SANEAMENTO AMBIENTAL RURAL 
  ATENDER LOCALIDADES RURAIS, COM POPULAÇÃO VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES, COM SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
    
0411 SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO 
  UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ELEVAR O NÍVEL DE 

ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
    
0412 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
  COMBATER A FOME, A POBREZA E PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DOS 

DIREITOS HUMANOS À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, DE FORMA A GARANTIR O CARÁTER DE INSERÇÃO E 
CIDADANIA. 

    
0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
  PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO EM 
ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA. 

    
0414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 
  GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA, COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE 

EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO LOCAL, CONTRIBUINDO PARA 
A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO E DA POBREZA. 

    
0430 TELECOMUNICAÇÕES RURAIS - VOZ NO CAMPO 
  IMPLANTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM COMUNIDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DESSE 

SERVIÇO. 
    
0450 VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL 
  PROMOVER AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, FOMENTO A 

CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE TERRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FORMA 
ARTICULADA E INTEGRADA, DIRIGIDA A JOVENS DO MEIO RURAL, VISANDO SUA PERMANÊNCIA. 

    
0490 ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
  CONTRIBUIR PARA A DEFINIÇÃO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, ORIENTANDO OS INVESTIMENTOS DO GOVERNO E DA SOCIEDADE CIVIL SEGUNDO AS 
PECULIARIDADES DAS ÁREAS DEFINIDAS COMO ZONAS E TRATADAS COMO UNIDADES DE PLANEJAMENTO. 

    
0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA 

SEAG 
  PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA 

PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE 
CAPIXABA. 

    
0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
  VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE. 
    
0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
  ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

AO SEU FUNCIONAMENTO. 
    
0504 ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL 
  PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO À FORMULAÇÃO, ANÁLISE, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS E NA ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS. 
    
0505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 
  ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO EXECUTIVO, EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E ENTRE OS 

OUTROS PODERES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL, ASSISTÊNCIA NO TRATO DE QUESTÕES POLÍTICAS E 
ADMINISTRATIVAS, PROVIDÊNCIAS DE SEU EXPEDIENTE OFICIAL E PARTICULAR, E DA ADMINISTRAÇÃO DOS 
PALÁCIOS E RESIDÊNCIAS OFICIAIS. 

    



Vitória-ES, terça-feira, 06 de maio de 2008 Diário do Poder Legislativo - 79 

PL Plano de Cargos e Carreiras - IEMA 

0507 APOIO AO CONTROLE DA POLUIÇÃO 
  IDENTIFICAR E MONITORAR A POLUIÇÃO E SUAS FONTES DE FORMA A PRODUZIR INFORMAÇÕES PARA APOIO ÀS 

AÇÕES PARA CONTROLÁ-LA. 
    
0530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
  PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. 
    
0540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 
  REALIZAR O CONTROLE E A ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, GARANTINDO À SOCIEDADE A CORRETA 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 
    
0541 COORDENAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
  COORDENAR A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

EQUILIBRADO DO ESTADO. 
    
0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 
  PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS. 
    
0550 DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES 
  PROVER A REDE DE CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

FRENTE AOS DESAFIOS DE CRESCIMENTO, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO. 
    
0560 ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 
  PROMOVER A ÉTICA, A TRANSPARÊNCIA, A REGULARIDADE, A EFICIÊNCIA E A  EFICÁCIA  NAS   AÇÕES   E  

PROGRAMAS  GOVERNAMENTAIS EM PROL DO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. 
    
0580 FORTALECIMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
  APOIAR E FORTALECER AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E NÃO ESTATAIS E QUALIFICÁ-LAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE MELHOR QUALIDADE AOS PRODUTORES RURAIS. 
    
0590 GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C, T & I 
  EXPANDIR, CONSOLIDAR E INTEGRAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I, DE 

FORMA A POSSIBILITAR O INCREMENTO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO. 
    
0591 GESTÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 
  DEFINIR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS, VISANDO COMBATER A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 

DO CIDADÃO. 
    
0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 
  PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO E HABITAÇÃO E 

COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES 
VINCULADAS. 

    
0594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 
  APOIAR O PLANEJAMENTO, COORDENAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE. 

    
0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
  PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, 

AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS. 

    
0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
  FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA 

GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES 
VINCULADAS. 

    
0597 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
  OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO. 
    
0598 GESTÃO DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA 
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  GARANTIR ASSISTÊNCIA BÁSICA PARA REINSERÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, DIVULGAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS 
PELA SEJUS EM TODAS AS SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO CAPACITAR OS SERVIDORES INTEGRANTES 
DO SISTEMA PRISIONAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. 

    
0599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 
  PROMOVER, EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, A 

INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS. 
    
0600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 
  REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, A GESTÃO E A ÉTICA PÚBLICA; PROMOVER 

AÇÕES, PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E OUTRAS INSTÂNCIAS DE 
PODER; AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO; 
APOIAR E ARTICULAR AS TEMÁTICAS URBANAS. 

    
0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 
  IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A 

QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA. 
    
0602 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRABALHO, 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
  PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
    
0603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 PRESTAR ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ELABORANDO ESTUDOS E PROJETOS DE 

EDIFICAÇÕES E GERENCIANDO E FISCALIZANDO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 
    
0604 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO 
  MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO OFERTADOS À SOCIEDADE POR MEIO DE AÇÕES QUE 

PERMITAM APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A GESTÃO INSTITUCIONAL. 
    
0605 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER 
  FORMULAR E IMPLANTAR PRÁTICAS MODERNAS E EFICIENTES DE GESTÃO E PROMOVER A MELHORIA DA 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER. 
    
0606 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA CULTURAL 
  PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA A ÁREA CULTURAL E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS 

PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS. 
    
0607 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

GOVERNAMENTAIS 
  ARTICULAR COM OS PODERES PÚBLICOS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, COM OS AGENTES 

FINANCEIROS, DE CAPACITAÇÃO, PRODUTIVOS E OUTROS, A CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS 
MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO. 

    
0608 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO 
  PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA DE TURISMO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR 

OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS. 
    
0609 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA 
  MODERNIZAR A PREVIDÊNCIA, MELHORANDO OS PADRÕES DE GESTÃO, COM TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA 

VISANDO AS AÇÕES DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. 
    
0610 GESTÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
  CRIAR POLÍTICA PARA O FOMENTO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO. 
    
0611 GESTÃO FAZENDÁRIA 
  PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA FAZENDÁRIA E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR 

OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS. 
    
0612 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 
  DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING. 
    
0650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 
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  DOTAR O PODER EXECUTIVO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA PRODUZIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A 
GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES. 

    
0651 INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO 
  IMPLEMENTAR E MANTER EM OPERAÇÃO INFRA-ESTRUTURA DE HARDWARE, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES 

NOS ÓRGÃOS CENTRAL, REGIONAIS E NAS ESCOLAS. 
    
0652 INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 
  APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS E TORNAR A ADMINISTRAÇÃO MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ. 
    
0690 MARKETING DA AGRICULTURA CAPIXABA 
  COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR AS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, ECONÔMICO E 

CULTURAL RELACIONADOS À ÁREA RURAL. 
    
0691 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO 
  MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO PARA A IMPRESSÃO. 
    
0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 

CRIMINALIDADE 
  PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A 

EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE 
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS. 

    
0693 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
  GERIR, DINAMIZAR E MODERNIZAR O PLANEJAMENTO ESTADUAL MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES DE 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO E 
A MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO. 

    
0720 PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO 
  OFERECER CONHECIMENTOS TÉCNICOS E FERRAMENTAS, VISANDO A MUDANÇA CULTURAL NA GESTÃO PÚBLICA 

COM FOCO NO RESULTADO. 
    
0740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 
  DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E 

INDIRETA. 
    
0750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 
  PROPORCIONAR SEGURANÇA PESSOAL E TRANSPORTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E SUA FAMÍLIA, AO VICE-

GOVERNADOR E AUTORIDADES OFICIAIS. 
    
0800 APOIO ADMINISTRATIVO 
  PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO. 
    
0801 APOIO ADMINISTRATIVO 
  PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 
    
0802 APOIO ADMINISTRATIVO 
  PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 
    
0803 APOIO ADMINISTRATIVO 
  PROPICIAR AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS À EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL PRESTADO POR SERVIDORES E 

MAGISTRADOS, ATRAVÉS DA REVISÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES, DA ESTRUTURA DE SEUS QUADROS EFETIVOS E 
DAS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA ESTADUAL. 

    
0805 APOIO ADMINISTRATIVO 
  DAR SUPORTE OPERACIONAL À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES, PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DA 

INSTITUIÇÃO. 
  
0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 
  CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS. 
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0902 OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 
  CUMPRIR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. 
  
0903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
  CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS. 
  
0904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA 
  CUMPRIR COMPROMISSOS DA DIVIDA INTERNA. 
  
0905 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DIVIDA EXTERNA 
  CUMPRIR COMPROMISSOS DA DIVIDA EXTERNA. 
  
0907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 
  CUMPRIR INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de abril de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 97/2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à elevada apreciação dessa a 
Casa Legislativa o anexo projeto de lei, que tem por 
objetivo instituir o Plano de Cargos e Carreiras dos 
servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – IEMA, assim como fixar a 
modalidade de remuneração por subsídio. 

As atribuições dos servidores do IEMA são 
relevantes para o desenvolvimento econômico e 
social sustentado do Estado, pois executam 
atividades de licenciamento ambiental, de 
fiscalização ambiental, dentre outras, razão pela qual 
há necessidade de recrutar profissionais qualificados 
para compor seu quadro. Os concursos realizados 
atingiram esse objetivo, no entanto, o órgão encontra 
dificuldade para manter os servidores, uma vez que a 
remuneração praticada não está condizente com as 
responsabilidades. Por isso, proponho o presente 
projeto de lei, instituindo o Plano de Cargos e 
Carreiras, assim como o modelo de remuneração por 
subsídio. 

O Plano, ora proposto, prevê três conjuntos 
de cargos, organizados em classes I, II e III, com 
crescimento vertical e horizontal, e dois cargos 
isolados, com crescimento horizontal. 

As promoções ocorrerão em sentido vertical, 
de 5 em 5 anos, tendo como parâmetro um processo 
de seleção, conforme regulamento. 

Além do Plano de Cargos e Carreiras será 
adotado o modelo de remuneração por subsídio para 
os servidores do IEMA, o que vai demandar 
investimentos consideráveis, razão pela qual será 
implantado em duas fases. A primeira entrará em 
vigorar no 1º dia do mês seguinte aos de publicação 
desta lei até 31 de dezembro de 2008. A segunda vai 
vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009. 

A implantação do Plano e do modelo de 
remuneração por subsídio demandará investimentos 
de R$ 3 milhões ao ano, sendo R$ 755.601,00 no ano  

 
de 2008 e R$ 2.242.423,00 no ano de 2009, 
beneficiando 262 servidores. 

Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - 
Janeiro/2007 a Dezembro/2007. 

Por todo o exposto, tenho a certeza de que 
essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do 
projeto, anexo, e as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará esta iniciativa, por reconhecer o interesse 
público que ela traduz. 

 
Atenciosamente  

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI Nº 122/2008 
 

Institui o Plano de Cargos e Carreiras dos 
servidores efetivos do Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
IEMA. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Esta lei institui o Plano de Cargos e 
Carreiras dos Servidores (PCCS), detentores de 
cargos de provimento efetivo do Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). 

 
Art. 2º Os servidores do Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos serão 
remunerados por subsídio, fixado por lei, em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio e verba de representação ou 
outra espécie remuneratória, nos termos dos §§ 4º e 
8º do Art. 39 da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

 
Art. 3º Para efeito desta lei, considera-se: 

 
I – cargo: conjunto de atribuições 

semelhantes quanto à natureza do trabalho e aos 
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níveis de complexidade e responsabilidade, reunidas 
sob uma mesma denominação; 

 
II – referência: referência numérica 

correspondente a determinado valor de subsídio; 
 

III – interstício: lapso de tempo estabelecido 
como o mínimo necessário para que o servidor se 
habilite à progressão ou à promoção; 

 
IV – progressão: passagem do servidor para 

padrão imediatamente superior ao ocupado, dentro da 
mesma classe e em sentido horizontal; 

 
V – promoção: passagem do servidor de uma 

classe para outra, em sentido vertical; e 
 

VI – seleção: processo pelo qual o servidor 
se submeterá para ser promovido. 

 
CAPÍTULO II 

DO INGRESSO E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

Art. 4º O ingresso no quadro de servidores 
do IEMA ocorrerá mediante aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e complexidade do cargo. 

 
Art. 5º Os candidatos aprovados em 

concurso público cumprirão o estágio probatório, na 
forma definida no Estatuto do Servidor Público do 
Estado do Espírito Santo e deverão atender às regras 
específicas estabelecidas no regulamento desta lei. 

 
Art. 6º A nomeação para os cargos do 

quadro de servidores do IEMA dar-se-á na classe I, 
referência 1 (um) da Tabela de Subsídio. 
 

CAPÍTULO III 
DA PROGRESSÃO 

 
Art. 7º A progressão é a passagem de uma 

referência para outra imediatamente superior, dentro 
da mesma classe, e dar-se-á no interstício de 2 (dois) 
anos. 
 

Art. 8º A progressão não poderá ocorrer 
durante o estágio probatório do servidor. 

 
Parágrafo único. O servidor que for 

aprovado no estágio probatório terá direito a evoluir 
1 (uma) referência na classe, observados as normas 
contidas no art. 9º. 

 
Art. 9º Será interrompida a contagem do 

interstício previsto no artigo 7º desta lei, em virtude 
de: 
 

I – penalidade disciplinar prevista no 
Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do 
Espírito Santo; 

II – falta injustificada; 
 

III – faltas ou ausências, justificadas ou 
abonadas, superiores a 3 (três), ininterruptas ou não, 
no período de avaliação; 

 
IV – licença para trato de interesses 

particulares; 
 

V – licença por motivo de deslocamento do 
cônjuge ou companheiro, quando superior a 30 
(trinta) dias, ininterruptos ou não, no período de 
avaliação; 

 
VI – licença para tratamento de saúde, 

superior a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não, no 
período de avaliação; 

 
VII – suspensão disciplinar, decorrente de 

conclusão de processo administrativo disciplinar; 
 

VIII – licença para atividade política 
eleitoral; 

 
IX – prisão, mediante sentença transitada em 

julgado. 
 

X – afastamento do exercício do cargo ou 
para atividades fora do Poder Executivo Estadual; 

 
XI – afastamento para exercício de mandato 

eletivo, nos termos do artigo 38 da Constituição da 
República Federativa do Brasil; 

 
§ 1º A interrupção da contagem do interstício 

determinará o seu reinício. 
 

§ 2º A interrupção de que trata o inciso X 
deste artigo não se aplica aos servidores afastados 
para o exercício de mandato em sindicato ou para 
exercício de cargo em comissão de direção e chefia. 
 

Art. 10. A progressão será publicada no 
Diário Oficial do Estado, com vigência a partir do 1º 
dia do mês seguinte ao de ocorrência do direito. 
 

CAPÍTULO IV 
DA PROMOÇÃO 

 
 Art. 11. A promoção é a passagem de uma 
classe para outra, em sentido vertical, por meio de 
seleção, e dar-se-á no interstício de 5 (cinco) anos. 

 
 Art. 12. A promoção ocorrerá sempre no mês 
de junho para os servidores que completarem 
interstício de 5 (cinco) anos até 31 de maio. 

 
 Parágrafo único. A promoção será 
publicada no Diário Oficial do Estado, com vigência 
a partir de 1º julho. 
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 Art. 13. A promoção dependerá de 
classificação em processo de seleção: 

 
I - da classe I para classe II serão 

promovidos 50% (cinqüenta por cento) dos 
servidores, observado o interstício de 5 (cinco) 
anos na classe I; 

 
 II – da classe II para classe III 50% 
(cinqüenta por cento) dos servidores, observado o 
interstício de 5 (cinco) anos na classe II; 

 
 Parágrafo único. O servidor que não 
obtiver classificação para promoção ou não se 
inscrever no processo de seleção aguardará novo 
interstício de 5 (cinco) anos. 

 
 Art. 14. O processo de seleção será 
regulamentado por meio de Decreto do Chefe do 
Poder Executivo. 

 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 15. A jornada de trabalho dos 

servidores do IEMA é de 40 (quarenta) horas 
semanais. 
 

Art. 16. A promoção de que trata o 
Capítulo IV desta lei não se aplica aos cargos não 
organizados em classes. 

 
Art. 17. Os subsídios dos servidores do 

IEMA, de que trata esta lei, fixados na tabela 
constante deste artigo, serão alterados por lei 
ordinária. 

 
§ 1º A tabela de subsídio, de que trata o 

caput este artigo, será a constante do Anexo I, para 
vigorar a partir do 1º dia do mês seguinte ao de 
publicação desta lei até 31 de dezembro de 2008. 

 
§ 2º A tabela de subsídio, de que trata o 

caput deste artigo, será a constante do Anexo II 
desta lei, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 
2009. 

 
Art. 18. Fica assegurado aos servidores, 

nomeados até a data de publicação desta lei, o 
direito de optar, a qualquer momento e de forma 
irretratável, pela modalidade de remuneração por 
subsídio. 

 
§ 1º Os efeitos financeiros da opção de que 

trata o caput deste artigo ocorrerão a partir do 1º 
dia do mês seguinte ao da opção. 

 
§ 2º Se a opção de que trata o caput deste 

artigo ocorrer em até 6 (seis) meses da data de 
vigência da Tabela de Subsídio, prevista no artigo 
17, os efeitos financeiros retroagirão à data de 
vigência desta lei. 

 
§ 3º A opção de que trata o caput deste 

artigo implica renúncia ao modelo de remuneração 
por vencimentos, inclusive às vantagens pessoais, 
adicionais, gratificações, indenizações, abonos, 
prêmios, verbas de representação, estabilidade 
financeira, auxílios alimentação e transporte ou 
outra espécie remuneratória, ficando absorvidas 
pelo subsídio. 

 
Art. 19. Os servidores que exercerem a 

opção de que trata o artigo 18 desta lei serão 
enquadrados nas referências da Tabela de 
Subsídio, classe I, na forma do Anexo III, 
observando o tempo de serviço prestado 
exclusivamente ao IEMA, como titular de cargo 
efetivo. 

 
§ 1º O tempo de serviço dos servidores, de 

que trata o caput deste artigo, será o apurado até o 
último dia do mês anterior ao da respectiva opção. 

 
§ 3º Excetua-se, na apuração da contagem 

do tempo de serviço de que trata o caput deste 
artigo, o período concedido a título de licença não 
remunerada. 

 
Art. 20. Os servidores do IEMA que não 

exercerem o direito de opção, que lhes é 
assegurado no artigo 18, permanecem remunerados 
pela modalidade de vencimentos, com os direitos e 
as vantagens vigentes na data da publicação desta 
lei. 

 
 

Art. 21. Fica o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a regulamentar a aplicação desta lei. 

 
 

Art. 22. As despesas decorrentes desta lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias que, se necessário, serão suplementadas 
por ato do Poder Executivo Estadual. 

 
 

Art. 23. Esta lei entra em vigor no 1º dia 
do mês seguinte ao de sua publicação. 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.546 
 

Institui a Medalha “Sabores do Espírito Santo” na 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº l.600, de 11 de dezembro de 1991, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica instituída a Medalha “Sabores do 
Espírito Santo” na Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Farão jus à referida Medalha os profissionais 
da culinária capixaba premiados no evento Sabores 
do Espírito Santo, organizado pelo  
SEBRAE/ES e Governo do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 3º A Medalha será entregue em sessão solene 
realizada, anualmente, no dia 15 de dezembro.  
 
Parágrafo único. As Medalhas serão elaboradas em 
consonância com as normas adotadas pelo setor 
competente deste Poder. 

 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 de 
abril de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

ATO Nº 2644 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde no dia 24.04.2008, o Deputado 
WANILDO PASCOAL SARNÁGLIA, na forma 
do Art. 295, inciso II da Resolução nº 1.600/91. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

 
ATO Nº 2645 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde, nos dias 28 e 29.04.2008, o 
Deputado SÉRGIO BORGES, na forma do Art. 
295, inciso II da Resolução nº 1.600/91. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

 

ATOS DA MESA 
 

ERRATA 
 

No Ato nº 2.537, de 08.04.2008, publicado em 
09.04.2008, em nome de Solange Belan de Sousa,  
 

ONDE SE LÊ:  
 

“(...) a partir de 01.04.2008 (...)” 
 
LEIA-SE:  
 
“(...) a partir de 09.04.2008 (...)” 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de maio de 2008. 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 2646 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, CELIO VITAL, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, do gabinete do Deputado Freitas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo nº 
081537/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2647 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ELIDA MARIA DE MORAIS, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete do Deputado Luciano Pereira, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
081541/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2648 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, THAYRO DASCANI ZINI MOREIRA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Elion Vargas, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 081511/2008, 
a partir de 29.04.2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 2649 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ALEXANDRE FRAGA MARINHO DA 
FONSECA, do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Dr. Hércules 
Silveira, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 081467/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2650 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, KATIELLY BRISSON HENRIQUE, do 
cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, do gabinete 
do Deputado Freitas, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 081538/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2651 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, NATÁLIA DA COSTA MENDES, do cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Luciano Pereira, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
081542/2008. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2652 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JAISA KLEIM, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, do gabinete do Deputado Elion 
Vargas, por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 081514/2008, a partir de 29.04.2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2653 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ALESSANDRA CORDEIRO DE AGUIAR, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2654 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
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de 1994, JOCIMAR RODRIGUES, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete do Deputado Wolmar Campostrini, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo nº 
081540/2008, a partir de 28.04.2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2655 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MARIA HELENA MARINHO, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2656 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MARCOS COLNAGO CUNHA, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 2657 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 1994, 
ISADORA DUNCAN ORRICO CAMPOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Elion Vargas, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo n° 081512/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2658 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MARIA APARECIDA PEDREIRA COSTA, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, no gabinete 
do Deputado Freitas, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo n° 081538/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2659 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MARCELO AGOSTINI BARROSO, para exercer o 
cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, no 
gabinete do Deputado Dr. Hércules Silveira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo nº 
081467/2008. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2660 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANTÔNIO CARLOS CASTOR, para exercer 
o cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código TJGRP, no 
gabinete do Deputado Luciano Pereira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 081541/2008 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2661 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, LUCIANO COUTINHO BAZONI, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Freitas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 081537/2008. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de maio de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

(*) PORTARIA Nº 674 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

TORNAR SEM EFEITO o Resumo de 
Contrato de Complementação Educacional de 
01.04.2008, publicado em 04.04.2008 da estagiária 
de Ensino Médio, ENARA GONÇALVES 
FERREIRA. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
28 de abril de 2008. 

 
BRUNO MARGOTTO MARIANELLI 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 
 
 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 010/2008 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o parágrafo único do 
artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração de Contrato, conforme 
descrito abaixo: 
 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste 
CONTRATO será de 12 (doze) meses, com início no 
dia subseqüente a publicação deste instrumento. 

PROCESSO: 080146. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa em, 
05 de maio de 2008. 
 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
CONTRATADA: CASA DAS PLACAS 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. 
OBJETO: Contratação da Empresa Especializada na 
Confecção de Placas de Homenagens . 
VALOR: O valor do CONTRATO é de R$ 7.690,00 
(sete mil e seiscentos e noventa reais). 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
ATIVIDADE: 2001. 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Póvoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
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