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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 169/09, de autoria do 
Governo do Estado, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 60/09, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 
o exercício de 2010 e dá outras providências, foi lido 
e incluído na ata da Sessão Ordinária do dia 
04.5.2009 e publicado no Diário do Poder Legislativo 
do dia 05.5.2009, às páginas 05 a 96. 
 
 Após permanecer em discussão especial 
durante 3 (três) sessões ordinárias consecutivas, o 
Projeto recebeu o Parecer nº 024 da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, pela aprovação, com 
adoção das emendas de nºs 001, 004, 007, 008, 009, 
010, 011, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 074, 081, 
082, 083, 085, 087, 089, 091, 093, 095, 096, 097, 
098, 099, 101, 109, 113, 115 e 119, acatando em 
parte as emendas de nºs 002,  015, 017, 090 e 100,  
que originaram as emendas e subemendas de nºs 120, 
121, 122 e 123. 
 
 Incluído na Ordem do Dia de 07.7.2009 para 
discussão e votação, o Projeto de Lei nº 169/09 foi 
submetido à apreciação do Plenário, que o aprovou 
na forma do Parecer nº 024 da Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas com as emendas acatadas. Por ter 
sido aprovado com emendas o Projeto veio a esta 
Comissão para elaboração de sua redação final, na 
forma do artigo 208, § 1º e do artigo 241 do 
Regimento Interno. 
 
 É o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 

 
 O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa, seja submetida à nova redação. Cabe o 
exame a esta Comissão. 
 

O Projeto de Lei nº 169/09 foi aprovado pelo 
Plenário com adoção das seguintes emendas: 

Emenda Modificativa nº 001 - Deputado Wanildo 
Sarnáglia 
 
O inciso III do artigo 2º do Capítulo II do Projeto de 
Lei nº 169/09 fica modificado com a seguinte 
redação: 
 
Inciso III - defesa social, justiça e segurança pública; 
 
Emenda Aditiva nº 004 - Deputado Wanildo 
Sarnáglia 
 
Inclua-se um novo artigo ao Capítulo IX do Projeto 
de Lei nº 169/09, com a seguinte redação: 
 
Artigo - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir 
na lei orçamentária anual dotação de recursos com a 
finalidade de promover a regularização fundiária de 
áreas urbanas. 
 
Emenda Modificativa nº 007 - Deputado Claudio 
Vereza 
 
Altera o inciso II do artigo 2º do Projeto de Lei nº 
169/09, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Inciso II - educação e cultura; 
 
Emenda Modificativa nº 008 - Deputado Claudio 
Vereza 
 
O parágrafo único do artigo 22 do Projeto de Lei n° 
169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Parágrafo único - As entidades aptas a receberem 
recursos a título de subvenções sociais, a que se 
refere o caput deste artigo, serão definidas em anexo 
integrante da Lei Orçamentária de 2010 e deverão 
estar listadas nominalmente e por município, 
inclusive as beneficiadas com emendas 
parlamentares. 
 
Emenda Modificativa nº 009 - Deputado Claudio 
Vereza 
 
O parágrafo único do artigo 24 do Projeto de Lei n° 
169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Parágrafo único - As entidades aptas a receberem 
recursos a título de auxílios, a que se refere o caput 
deste artigo, serão definidas em anexo integrante da 
Lei Orçamentária de 2010 e deverão estar listadas 
nominalmente e por municípios, inclusive as 
beneficiadas com emendas parlamentares. 
 
Emenda Aditiva nº 010 - Deputado Claudio 
Vereza 
 
Adiciona parágrafo ao artigo 24 do Projeto de Lei nº 
169/09, renumerando o parágrafo único, com a 
seguinte redação: 
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Parágrafo - Todas as entidades que sejam 
qualificadas como Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público - OSCIP, com termo de parceria 
firmado com o Poder Público, de acordo com a Lei nº 
9.790/99 estão aptas a receber auxílio, desde que 
atendam a legislação em vigor. 
 
Emenda Modificativa nº 011 - Deputado Claudio 
Vereza 
 
O Inciso III do artigo 2° do Projeto de Lei n° 169/09 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Inciso III - defesa social, justiça e segurança pública 
 
Emenda Modificativa nº 023 - Deputado Sérgio 
Borges 
 
O inciso II do artigo 2º do Capítulo I do Projeto de 
Lei nº 169/09 passa a vigorar  com a seguinte 
redação: 
 
Inciso II - educação, cultura e turismo; 
 
Emenda Modificativa nº 024 - Deputado Sérgio 
Borges 
 
O inciso VI do artigo 2º do Capítulo I do Projeto de 
Lei n° 169/09 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
Inciso VI - interiorização do desenvolvimento e a 
agricultura, aquicultura e pesca. 
 
Emenda Aditiva nº 025 - Deputado Sérgio Borges 
 
Inclua-se inciso ao artigo 11 do Capítulo III do 
Projeto de Lei n° 169/09, com a seguinte redação: 
 
Inciso - os recursos destinados ao cumprimento do 
disposto no parágrafo 2º do art. 197 da Constituição 
Estadual. 
 
Emenda Aditiva nº 026 - Deputado Sérgio Borges 
 
Inclua-se parágrafo ao artigo 45 do Capítulo IX do 
Projeto de Lei n° 169/09, com a seguinte redação: 
 
Parágrafo - Os recursos correspondentes as dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público ser-lhe-ão entregues até 20 (vinte) dias de 
cada mês. 
 
Emenda Aditiva nº 027 - Deputado Sérgio Borges 
 
Inclua-se parágrafo ao artigo 47 do Capítulo IX do 
Projeto de Lei n° 169/09, com a seguinte redação: 

Parágrafo - A Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa terá acesso a todos 
os dados da proposta orçamentária. 
 
Emenda Modificativa nº 028 - Deputada 
Aparecida Denadai 
 
O artigo 13 do Capítulo IV do Projeto de Lei n° 
169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Artigo 13. A elaboração do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2010, a aprovação e a execução da 
respectiva Lei deverão evidenciar a transparência da 
gestão fiscal, possibilitando amplo acesso das 
informações pela sociedade, em consonância com a 
Lei Complementar Federal nº 131/2009. 
 
Emenda Modificativa nº 074 - Deputada 
Aparecida Denadai 
 
O inciso III do artigo 2º do Capítulo I do Projeto de 
Lei nº 169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Inciso III - defesa social, justiça e segurança pública; 
 
Emenda Modificativa nº 081 - Deputado Atayde 
Armani 
 
O inciso VI do artigo 2º do Capítulo II do Projeto de 
Lei nº 169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Inciso VI - interiorização do desenvolvimento, 
agricultura, aquicultura, pesca e silvicultura; 
 
Emenda Modificativa nº 082 - Deputado Atayde 
Armani 
 
O inciso IX do artigo 2º do Capítulo II do Projeto de 
Lei nº 169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Inciso IX - meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável; 
 
Emenda Modificativa nº 083 - Deputado Atayde 
Armani 
 
O inciso II do artigo 2º do Capítulo II do Projeto de 
Lei nº 169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Inciso II - educação, cultura e turismo; 
 
Emenda Aditiva nº 085 - Deputado Atayde 
Armani 
 
Inclua-se parágrafo ao inciso II do artigo 22 do 
Capítulo IV do Projeto de Lei nº 169/09, com a 
seguinte redação:  
 
Parágrafo - Todas as entidades que sejam 
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qualificadas como organização da sociedade civil de 
interesse público - OSCIP, com termo de parceria 
firmado com o poder público, de acordo com a lei 
9.790 de 23/03/1999 estão aptas a receber subvenção 
social que atendem a legislação em vigor e os incisos 
deste artigo. 
 
Emenda Aditiva nº 087 - Deputado Atayde 
Armani 
 
Inclua-se parágrafo no artigo 24 do Capítulo IV do 
Projeto de Lei nº 169/09, com a seguinte redação:  
 
Parágrafo - Todas as entidades que sejam 
qualificadas como Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público - OSCIP, com termo de parceria 
firmado com o Poder Público, de acordo com a Lei nº 
9.790/99 estão aptas a receber auxílio, desde que 
atendam a legislação em vigor. 
 
Emenda Aditiva nº 089 - Deputado Atayde 
Armani 
 
Inclua-se parágrafo ao artigo 45 do Capítulo IX do 
Projeto de Lei nº 169/09, com a seguinte redação: 
 
Parágrafo - O Poder Executivo disponibilizará à 
Assembleia Legislativa os mecanismos eletrônicos 
necessários ao acompanhamento e monitoramento da 
execução orçamentária. 
 
Emenda Aditiva nº 091 - Deputada Luzia Toledo 
 
Inclua-se parágrafo ao inciso II do artigo 22 do 
Capítulo IV do Projeto de Lei nº 169/09, com a 
seguinte redação:  
 
Parágrafo - Todas as entidades que sejam 
qualificadas como organização da sociedade civil de 
interesse público - OSCIP, com termo de parceria 
firmado com o Poder Público, de acordo com a Lei nº 
9.790 de 23/03/1999, estão aptas a receber subvenção 
social que atendam a legislação em vigor e os incisos 
deste artigo. 
 
Emenda Aditiva nº 093 - Deputada Luzia Toledo 
 
Inclua-se parágrafo ao artigo 24 do Capítulo IV do 
Projeto de Lei nº 169/09, com a seguinte redação: 
 
Parágrafo - Todas as entidades qualificadas como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
- OSCIP, com termo de parceria firmado com o 
Poder Público, de acordo com a Lei nº 9.790/99 estão 
aptas a receber recursos a titulo de auxílio desde que 
atendam a legislação em vigor. 
 
Emenda Modificativa nº 095 - Deputada Luzia 
Toledo 

O inciso II do artigo 2º do Capítulo II do Projeto de 
Lei nº 169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Inciso II - educação, cultura, esporte e lazer. 
 
Emenda Modificativa nº 096 - Deputada Luzia 
Toledo 
 
O inciso III do artigo 2º do Capítulo II do Projeto de 
Lei nº 169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Inciso III - defesa social, justiça e segurança pública. 
 
Emenda Modificativa nº 097 - Deputada Luzia 
Toledo 
 
O inciso VI do artigo 2º do Capítulo II do Projeto de 
Lei nº 169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Inciso VI - interiorização do desenvolvimento, 
agricultura, aquicultura e pesca. 
 
Emenda Aditiva nº 098 - Deputada Luzia Toledo 
 
Inclua-se parágrafo ao artigo 1º do Capítulo I do 
Projeto de Lei nº 169/09, com a seguinte redação: 
 
Parágrafo - Integram ainda esta Lei os anexos de 
metas fiscais e riscos fiscais, em conformidade com o 
que determinam os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei 
Complementar nº 101/00. 
 
Emenda Aditiva nº 099 - Deputada Luzia Toledo 
 
Inclua-se parágrafo ao artigo 1º do Capítulo I do 
Projeto de Lei nº 169/09, com a seguinte redação: 
 
Parágrafo - Até o final dos meses de maio, setembro 
e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará 
o cumprimento das metas fiscais de cada 
quadrimestre, em audiência pública na Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, conforme o 
§ 4º do artigo 9º da Lei Complementar federal nº 
101/00. 
 
Emenda Aditiva nº 101 - Deputada Luzia Toledo  
 
Inclua-se parágrafo ao artigo 45 do Capítulo IX do 
Projeto de Lei n° 169/09, com a seguinte redação: 
 
 
Parágrafo - Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo, Judiciário e o Ministério Público 
ser-lhe-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês. 
 
Emenda Aditiva nº 109 - Deputada Luzia Toledo  
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Inclua-se alínea ao inciso IV do artigo 39 do Capítulo 
VIII do Projeto de Lei nº 169/09, com a seguinte 
redação: 
 
Alínea - empréstimo e financiamento para projetos 
geológicos e geotécnicos associados a programas 
municipais de melhoria da gestão territorial e de 
identificação de áreas de risco. 
 
Emenda Aditiva nº 113 - Deputada Luzia Toledo  
 
Inclua-se inciso ao artigo 39 do Capítulo VIII do 
Projeto de Lei nº 169/09, com a seguinte redação: 
 
Inciso - fortalecer a integração com o Banco do 
Estado do Espirito Santo S/A - Banestes, com vistas a 
formulação e execução de programas prioritários de 
governo, atendidas as regras de prudência e boa 
gestão bancária. 
 
Emenda Aditiva nº 115 - Deputada Luzia Toledo  
 
Inclua-se alínea ao inciso VIII do artigo 39 do 
Capítulo VIII do Projeto de Lei nº 169/09, com a 
seguinte redação: 
 
Alínea - considerar, como prioritárias, para 
concessão de empréstimo ou financiamento, as 
empresas que desenvolve e apoiam projetos de 
responsabilidade social e sócio-ambiental. 
 
Emenda Aditiva nº 119 - Deputado Euclério 
Sampaio 
 
Inclua-se inciso ao artigo 39 do Capítulo VIII do 
Projeto de Lei nº 169/09, com a seguinte redação: 
 
Inciso - fortalecer a integração com o Banco do 
Estado do Espirito Santo S/A - Banestes, com vistas à 
formulação e execução de programas prioritarios do 
governo, atendidas as regras de prudência e boa 
gestão bancária. 
 
 
Emenda Modificativa nº 120 - Deputado Sérgio 
Borges 
 
O inciso II do artigo 22 do Capítulo IV do Projeto de 
Lei nº 169/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Inciso II - sejam de atendimento direto ao público, 
de forma gratuita, e que possuam, para as que atuam 
na área de assistência social, comprovante da 
declaração atualizada do registro do Conselho 
Municipal de Assistência Social 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.   

Emenda Aditiva nº 121 - Deputado Sérgio Borges 
 
Inclua-se alínea ao inciso II do artigo 39 do Capítulo 
VIII do Projeto de Lei nº 169/09, com a seguinte 
redação: 

 
Alínea – financiamento nas áreas de saúde, educação, 
infraestrutura e os projetos do setor público. 
 
Emenda Aditiva nº 122 - Deputado Sérgio Borges 
 
Inclua-se alínea ao inciso VIII do artigo 39 do 
Capítulo VIII do Projeto de Lei nº 169/09, com a 
seguinte redação: 

 
Alínea - empréstimo e financiamento nas áreas de 
saúde, educação, infraestrutura e os projetos do setor 
público. 
 
Subemenda Aditiva nº  123 - Deputado Sérgio 
Borges 
 
Inclua-se alínea ao inciso VI do artigo 39 do Capítulo 
VIII do Projeto de Lei nº 169/09, com a seguinte 
redação: 

 
Alínea - apoiar a execução de políticas públicas 
voltadas para a garantia dos direitos das pessoas com 
deficiência e necessidades especiais, através do 
desenvolvimento de ações para melhoria da sua 
qualidade de vida. 
 

Com base no artigo 211 do Regimento 
Interno e em atenção ao disposto na Lei 
Complementar Federal nº 107/01, e nas Normas para 
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas 
pela Secretaria Geral da Mesa, sugerimos à matéria 
aprovada as alterações abaixo: 

 
Isto posto, somos pela adoção do seguinte: 

 
PARECER Nº 025/2009 

 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROVAÇÃO da REDAÇÃO FINAL do Projeto 
de Lei nº 169/09, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 60/09, que dispõe sobre as 
Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 
o exercício de 2010, na forma que segue:  
 

PROJETO DE LEI Nº 169/2009 
 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2010 e dá outras 

providências. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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DECRETA: 
 

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 2010, compreendendo: 

 
I - as metas e prioridades 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 do Estado 
com pessoal e encargos sociais; 

 
VI - as disposições sobre as alterações na legislação 
tributária; 

 
VII - a política de aplicação dos recursos da agência 
financeira oficial de fomento; 

 
VIII - as disposições gerais. 
 
§ 1º Integram ainda esta Lei os Anexos de Metas 
Fiscais e Riscos Fiscais, em conformidade com o que 
determinam os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei 
Complementar Federal nº 101/00.  
 
§ 2º Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
em audiência pública na Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, conforme o § 4º do artigo 
9º da Lei Complementar Federal nº 101/00.  
 
 

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 2010, 
atendidas as despesas que constituem obrigação 
constitucional ou legal do Estado e as de manutenção 
dos órgãos e entidades que integram os orçamentos 
fiscal e da seguridade social, são as constantes do 
Anexo III desta Lei, as quais terão precedência na 
alocação dos recursos no Projeto e na Lei 

Orçamentária de 2010, não se constituindo, todavia, 
em limite à programação da despesa. 

 
Parágrafo único. As prioridades e metas de que trata 
o “caput” deste artigo serão compatíveis com o Plano 
Plurianual para o exercício 2008-2011 e deverão 
contemplar as diretrizes de Governo, 
consubstanciadas em 12 (doze) eixos estratégicos a 
seguir discriminados: 

 
I - saúde; 

 
II - educação, cultura, turismo, esporte e lazer;  

 
III - defesa social, justiça e segurança pública;  
 
IV - redução da pobreza; 

 
V - desenvolvimento econômico;  

 
VI - interiorização do desenvolvimento, agricultura, 
aquicultura, pesca e silvicultura;  
 
VII - rede de cidades e serviços; 

 
VIII - logística e transportes; 

 
IX - meio ambiente e desenvolvimento sustentável;  

 
X - identidade e imagem capixaba; 

 
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 - unidade orçamentária, o menor nível da 
classificação institucional; 

 
II - órgão orçamentário, o maior nível da 
classificação institucional, que tem por finalidade 
agrupar unidades orçamentárias; 
 
III - programa, o instrumento de organização da 
atuação governamental, que articula um conjunto de 
ações que concorrem para a concretização de um 
objetivo comum preestabelecido, mensurado por 
indicadores instituídos no Plano Plurianual, visando à 
solução de um problema ou ao atendimento de 
determinada necessidade ou demanda da sociedade; 

 
IV - ações, operações das quais resultam produtos 
(bens ou serviços), que contribuem para atender ao 
objetivo de um programa. Incluem-se também no 
conceito de ação as transferências obrigatórias ou 
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voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas 
físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, 
auxílios, contribuições, doações, financiamentos, 
entre outros. As ações, conforme suas características, 
são assim classificadas: 
 
a) atividade, um instrumento de programação 
utilizado 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; 

 
b) projeto, um instrumento de programação utilizado 
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; 

 
c) operação especial, 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 - 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  

 
VI - 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 As categorias de programação de que trata esta 
Lei serão identificadas no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2010 e na respectiva lei, bem como 
nos créditos adicionais, por programas e respectivos 
projetos, atividades ou operações especiais, com 
indicação, quando for o caso, do produto, da unidade 
de medida e da meta física. 

 
§ 2º O produto e a unidade de medida, a que se refere 
o § 1º deste artigo, deverão ser os mesmos 
especificados para cada ação constante do Plano 
Plurianual 2008-2011. 

 
§ 3o Cada atividade, projeto e operação especial 
identificará a função e a subfunção às quais se 
vinculam. 

 
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 as 
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, a Portaria 
Interministerial nº 163, de 04.5.2001, e suas 
alterações, e a Portaria Conjunta nº 03, de 
15.10.2008, da Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, 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 (GND) 
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 - (GND 1); 

 
II - juros e encargos da dívida - (GND 2); 

 
III - outras despesas correntes - (GND 3); 

 
IV - investimentos - (GND 4); 

 
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer 
despesas referentes à constituição ou aumento de 
capital de empresas - (GND 5); 

 
VI - amortização da dívida - (GND 6); e 
 
VII - reserva do RPPS - (GND 7). 
 
§ 3o A reserva de contingência prevista no artigo 12 
desta Lei será classificada no GND 9. 

 
§ 4º A modalidade de aplicação (MA) indica se os 
recursos serão aplicados: 

 
I - diretamente, pela unidade detentora do crédito 
orçamentário ou, mediante descentralização de 
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crédito orçamentário, por outro órgão ou entidade 
integrante dos orçamentos fiscal ou da seguridade 
social; ou 

 
II - indiretamente, mediante transferência financeira, 
por outras esferas de governo, seus órgãos, fundos ou 
entidades ou por entidades privadas sem fins 
lucrativos. 

 
§ 5º A modalidade de aplicação (MA) referida no § 
4º será identificada na lei orçamentária pelos 
seguintes códigos: 

 
I - União - (MA 20); 

 
II - Estados e ao Distrito Federal - (MA 30); 

 
III - Municípios - (MA 40); 

 
IV - instituições privadas sem fins lucrativos - (MA 
50); 

 
V - instituições privadas com fins lucrativos - (MA 
60); 

 
VI - instituições multigovernamentais - (MA 70); 

 
VII - consórcios públicos - (MA 71); 
 
VIII - exterior - (MA 80); 

 
IX - aplicações diretas - (MA 90); 

 
X - aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social - (MA 91); 

 
XI - a definir - (MA 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 (IU) 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 de 
2010 e de seus créditos adicionais pelos seguintes 
dígitos, que antecederão o código das fontes de 
recursos: 

 
I - recursos não destinados à contrapartida - (IU 0); 

 
II - contrapartida de empréstimos do Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 
BIRD - (IU 1); 

 
III - contrapartida de empréstimos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID - (IU 2); 

IV - contrapartida de empréstimos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES - (IU 3);  

 
V - outras contrapartidas - (IU 4); e 

 
VI - contrapartida de empréstimos da Caixa 
Econômica Federal - (IU 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 de Planejamento e 
Orçamento para Estados e Municípios - SIPLAN, 
através de Nota de Reprogramação - NR, e no 
Sistema Integrado de Administração Financeira para 
Estados e Municípios - SIAFEM, através de Nota de 
Movimentação de Crédito - NC, quando for efetuada 
movimentação de parte do orçamento, mantidas as 
classificações institucional, funcional, programática e 
econômica, para que outras unidades administrativas 
possam executar a despesa orçamentária, sendo: 

 
I - descentralização interna de crédito ou provisão, 
envolvendo a transferência de créditos entre unidades 
gestoras de um mesmo órgão ou entidade; e 

 
II - descentralização externa de crédito ou destaque, 
envolvendo a transferência de créditos entre unidades 
gestoras de órgãos ou entidades de estruturas 
administrativas diferentes, de um órgão para outro e 
dependerá de celebração de convênio ou instrumento 
congênere. 

 
§ 1º As descentralizações de créditos orçamentários 
não se confundem com transferências e 
transposições, pois, não: 
 
I - modificam o valor da programação ou de suas 
dotações orçamentárias (créditos adicionais); 

 
II - alteram a unidade orçamentária (classificação 
institucional) detentora do crédito orçamentário 
aprovado na lei orçamentária ou em créditos 
adicionais (transferência/transposição). 
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Art. 8º O projeto de lei orçamentária que o Poder 
Executivo encaminhará à Assembleia 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 
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; 

 
XII - 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 2010 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 os modifiquem somente poderão 
ser acatadas caso: 

 
I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
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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; 

 
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 2010 e a Lei Orçamentária de 
2009, 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 2010, a aprovação e a execução da 
respectiva lei deverão evidenciar a transparência da 
gestão fiscal, possibilitando amplo acesso às 
informações pela sociedade, em consonância com a 
Lei Complementar Federal nº 131, de 27.5.2009.  

 
§ 1º Serão divulgados via internet: 

 
I - pelo Poder Executivo: 

 
a) as estimativas das receitas de que trata o artigo 12, 
§ 3º da Lei Complementar Federal nº 101/00; 

 
b) o Projeto de Lei Orçamentária de 2010, inclusive 
em versão simplificada, seus Anexos e as 
informações complementares; 

 
c) a Lei Orçamentária de 2010 e seus Anexos; 

 
d) a Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus Anexos; 

 
e) dados gerenciais referentes à execução do Plano 
Plurianual; 

 
II - pela Assembleia 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, 
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e do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 
101/00. 

 
Art. 14. A elaboração do Projeto de Lei 
Orçamentária para o exercício de 2010, 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 31.8.2009, os estudos e as estimativas 
das receitas para o exercício de 2010, 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 10.9.2009. 
 
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 
orçamentária anual serão acompanhados, na sua 
publicação, de seu objetivo. 
 
§ 2º Os créditos adicionais encaminhados pelo 
Executivo e aprovados pela Assembleia 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 2010 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 à Assembleia 
Legislativa, no final dos meses de abril, agosto e 
dezembro, relatório contendo o total de créditos 
suplementares e especiais abertos e reabertos 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 (IU) e modalidades de 
aplicação (MA) 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 
(primeiro) semestre de 2010.  

 
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 alocará, no mínimo, 15% 
(quinze por cento) da receita de caixa do Tesouro e 
de 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 
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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, para as  que atuam 
na área de assistência social, comprovante da 
declaração atualizada do Registro do Conselho 
Municipal de Assistência Social 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.  

 
§ 1º As entidades aptas a receberem recursos a 
título de subvenções sociais, a que se refere o 
“caput” deste artigo, serão definidas em anexo 
integrante da Lei Orçamentária de 2010 e deverão 
estar listadas nominalmente e por município, 
inclusive as beneficiadas com emendas 
parlamentares.  
 
§ 2º Todas as entidades que sejam qualificadas 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIP, com termo de parceria firmado 
com o Poder Público, de acordo com a Lei Federal 
nº 9.790, de 23.3.1999, estão aptas a receber 
subvenção social que atendam à legislação em 
vigor e os incisos deste artigo.  
 
Art. 23. A transferência de recursos à entidade 
privada, a título de contribuição corrente, ocorrerá 
se for autorizada em lei específica ou destinada à 
entidade sem fins lucrativos nominalmente 
identificada, em anexo, da Lei Orçamentária de 
2010 ou, ainda, escolhida 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. 

 
Parágrafo único. A transferência de recursos, de 
que trata o “caput” deste artigo, que não tiver sido 
autorizada em lei específica, que a entidade não 
estiver nominalmente identificada, em anexo, da 
Lei Orçamentária de 2010 ou quando a escolha não 
houver sido precedida de chamamento público, 
dependerá de publicação, para cada entidade 

beneficiada, de ato de autorização da unidade 
orçamentária transferidora, o qual conterá o objeto, 
o prazo do convênio ou instrumento congênere e a 
justificativa para a escolha da entidade. 
 
Art. 24. É vedada a destinação de recursos a título 
de auxílios, previstos no artigo 12, § 6º da Lei 
Federal nº 4.320/64, para entidades privadas, 
ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, desde que 
atendam às condições previstas nos incisos I e II do 
artigo 22 desta Lei. 

 
§ 1º As entidades aptas a receberem recursos a 
título de auxílios, a que se refere o “caput” deste 
artigo, serão definidas em anexo integrante da Lei 
Orçamentária de 2010 e deverão estar listadas 
nominalmente e por município, inclusive as 
beneficiadas com emendas parlamentares.  
 
§ 2º  Todas as entidades que sejam qualificadas 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIP, com termo de parceria firmado 
com o Poder Público, de acordo com a Lei Federal 
nº 9.790/99 estão aptas a receber auxílio, desde que 
atendam à legislação em vigor.  
 
Art. 25. O Poder Executivo remeterá à Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas da Assembleia 
Legislativa acompanhando a mensagem do Projeto 
de Lei Orçamentária de 2010 a listagem das 
entidades privadas sem fins lucrativos, aptas a 
serem beneficiadas com recursos orçamentários de 
subvenções sociais, contribuições correntes e 
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 Assembleia 
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 Proje to de Lei 
Orçamentária e a execução da Lei Orçamentária 
Anual de 2010 deverão levar em conta as metas de 
resultado primário e nominal estabelecidas no 
Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei. 

 



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

Art. 29. A alocação dos recursos na Lei 
Orçamentária de 2010 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. 
 
§ 1º O controle  dos custos e a avaliação dos 
resultados compreende a fiscalização realizada 
pelos órgãos de controle e pela sociedade. 
 
§ 2º O Sistema de Controle visa à avaliação da 
ação governamental, da gestão dos administradores 
públicos e da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado, por intermédio da 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, com finalidade de: 
 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no 
Plano Plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos do Estado; e 

 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e à eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração pública, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado. 

 
§ 3º 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 
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; 
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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 
2010 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 Assembleia 
Legislativa e nas operações previstas no Programa 
de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado, no 
amparo da Lei Federal nº 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 2010, 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 2009 projetada para 
o exercício de 2010, 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 2010 
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 
Assembleia 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 incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita somente poderá ser aprovada 
caso atenda às exigências contidas no artigo 14 da 
Lei Complementar Federal n° 101/00. 
 
 

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 2010, 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) ampliar a oferta dos serviços bancários e de 
crédito para investimentos de longo prazo, 
aproximando-os e disponibilizando-os aos 
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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 infraestrutura e 
consolidação de rotas turísticas; 
 
II - agregação de valor à produção, adensamento 
das cadeias produtivas e diversificação econômica: 
 
a) promover o desenvolvimento sustentável 
socioeconômico 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 micro, 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) contribuir para o surgimento, crescimento e 
consolidação de empresas, cujo principal ativo seja 
o capital intelectual; 
 
h) participar de programas de fomento a 
empresas de base tecnológica, em setores 
portadores de futuro, buscando promover parcerias 
com instituições com objetivos similares, a fim de 
congregar esforços; 
 
i) 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; 
 
j) fortalecer a competitividade estadual e 
incentivar a redução da informalidade, 
incrementando, com isso, a geração de impostos; 
 
k) financiar as áreas de saúde, educação, 
infraestrutura e os projetos do setor público; 
 
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; 
 
b) incentivar a consolidação do sistema estadual de 
gestão de recursos hídricos, por meio da gestão 
financeira do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
do Espírito Santo - FUNDÁGUA; 
 
c) participar de iniciativas que contribuam para o 
desenvolvimento de uma política integrada de 
responsabilidade ambiental no Estado; 
 
d) empréstimo e financiamento para projetos 
geológicos e geotécnicos associados a programas 
municipais de melhoria da gestão territorial e de 
identificação de áreas de risco;  
 
V - desenvolvimento do capital humano: 
 

a) incentivar a qualificação do capital humano, 
através da capacitação de recursos humanos, em 
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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, incentivando-os a adotarem 
instrumentos de planejamento e gestão adequados; 
 
b) estimular a gestão pública orientada a 
resultados, dirigindo-se por práticas de 
maximização do retorno dos investimentos 
realizados, visando aumentar a capacidade desses 
municípios de produzir benefícios relevantes para a 
sociedade; 
 
c) apoiar ações que busquem aumentar a qualidade 
e a eficiência do atendimento oferecido pelos 
municípios à sociedade, por meio da cultura 
voltada à inovação; 
 
d) apoiar a execução de políticas públicas voltadas 
para a garantia dos direitos das pessoas com 
deficiência e necessidades especiais, através do 
desenvolvimento de ações para melhoria de sua 
qualidade de vida;  
 
VII - 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; 
 
VIII - fortalecimento da integração com o Banco 
do Estado do Espírito Santo S/A - Banestes, com 
vistas à formulação e execução de programas 
prioritários de governo, atendidas as regras de 
prudência e boa gestão bancária:  

 
a) considerar, como prioritárias, para concessão de 
empréstimo ou financiamento, as empresas que 
desenvolvem e apoiam projetos de 
responsabilidade social e sócio-ambiental;  
 
b) empréstimo e financiamento nas áreas de saúde, 
educação, infraestrutura e de projetos do setor 
público.  
 
§ 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 2010 não ser sancionado até 
31.12.2009, a programação dele constante, na 
forma da proposta enviada à Assembleia 
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 2009. 
 
§ 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 Assembleia 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. 
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§ 1º Os Relatórios de Gestão Fiscal serão 
distribuídos à Comissão de Finanças, Economia , 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa imediatamente 
após terem sido recebidos pela Assembleia 
Legislativa. 

 
§ 2º Para subsidiar a apreciação dos Relatórios pela 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da 
Assembleia 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 Assembleia 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.  Fica o Poder Executivo autorizado a 
incluir na lei orçamentária anual dotação de 
recursos com a finalidade de promover a 
regularização fundiária de áreas urbanas. 
 
Art. 45. 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 Poder Executivo 
limitará o repasse de recursos financeiros, 
conforme estabelecido no § 3º do artigo 9º da Lei 
Complementar nº 101/00. 

 
Art. 46. 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. 
 
§ 1º O Poder Executivo publicará até 30 (trinta) 
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.  
 
§ 2º Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais destinados aos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público ser-lhe-ão entregues até o dia 
20 (vinte) de cada mês.  
 
§ 3º O Poder Executivo disponibilizará à 
Assembleia Legislativa os mecanismos eletrônicos 
necessários ao acompanhamento e monitoramento 
da execução orçamentária.  
 
Art. 47. Até 30 (trinta) dias após a publicação dos 
orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso. 

 
Art. 48. O Poder Executivo enviará à Assembleia 
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. 
 
§ 1º O banco de dados referente ao “caput” deste 
artigo será disponibilizado na forma acordada entre 
os Poderes Legislativo e Executivo.  
 
§ 2º A Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa terá acesso a 
todos os dados da proposta orçamentária.  

 
Art. 49. 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: 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 17 

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 
Assemble ia Legislativa; 

 
II - as novas categorias de programação e, em 
relação a essas, as fontes de recursos e as 
denominações atribuídas. 

 
Art. 50.  Integram esta Lei os Anexos I, II e III, 
contendo: 

 
I - Anexo I - Metas Fiscais; 

 
II - Anexo II - Riscos Fiscais; e 

 
III - Anexo III - Prioridades e Metas. 

 
Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de julho de 2009. 
 

SÉRGIO BORGES – Presidente e Relator 
REGINALDO ALMEIDA 

ATAYDE ARMANI 
PAULO ROBERTO 
RAFAEL FAVATTO 

WANILDO SARNÁGLIA 
 

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: 
 

Ø Demonstrativo I: Metas Anuais; 
 

Ø Demonstrativo II: Avaliação do 
Cumprimento das Metas Fiscais do 
Exercício Anterior; 

 
Ø Demonstrativo III: Metas Fiscais 

Atuais Comparadas com as Metas 
Fiscais Fixadas nos Três Exercícios 
Anteriores; 

 
Ø Demonstrativo IV: Evolução do 

Patrimônio Líquido; 
 

Ø Demonstrativo V: Origem e 
Aplicação dos Recursos Obtidos com 
a Alienação de Ativos; 

Ø Demonstrativo VI: Avaliação da 
Situação Financeira e Atuarial do 
Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores (RPPS); 

 
Ø Demonstrativo VII: 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 577, de 15 de outubro de 
2008, que aprova a 1ª edição do Manual Técnico 
de Demonstrativos Fiscais, que deverá ser 
elaborado 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, 
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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 2010, 
2011 e 2012, foram adotados como indicadores 
macroeconômicos para estabelecer as metas anuais 
na LDO 2010 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 4,5 % no ano de 2010 e 5,0 % 
para 2011 e 2012, e o Crescimento Real estimado 
em 2,0 % para o ano de 2010, 3,0 % para 2011 e 
4,0% para 2012, e a taxa de câmbio em R$ 2,30 em 
cada ano, conforme a seguir: 
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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 8.604, de 07 de 
agosto de 2007 (LDO 2008) previu a meta de 
superávit primário do Governo do Estado do Espírito 
Santo para o exercício de 2008 de R$ 311 milhões.  
O Resultado apurado ao final do exercício atingiu o 
volume de R$ 820 milhões, correspondente a um 
acréscimo de 163,7% sobre o valor previsto, 
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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 2008 foi de R$ 367 milhões pagos 
entre juros, encargos e amortização. Assim, o 

resultado primário do exercício de 2008 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 2008 esse resultado nominal foi de 
menos  R$ 371 milhões, o que significou uma 
redução bastante significativa da dívida fiscal líquida 
daquele ano em relação à do ano de 2007. 
 
A dívida fiscal líquida do Estado que em 2007 atingiu 
o montante de R$ 688 milhões teve o seu valor 
reduzido para R$ 317 milhões em 2008. 

 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 21 



22 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 23 

 



24 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 25 

 
 



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 27 

 
 



28 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 29 

 
 



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 31 

 
 



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 33 

 
 



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 35 

 
 



36 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 37 

 
 



38 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 39 

 
 



40 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 41 

 
 



42 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 43 

 
 



44 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 45 

 
 



46 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 47 

 
 



48 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 49 

 
 



50 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 51 

 
 



52 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 53 

 
 



54 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 55 

 
 



56 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 57 

 
 



58 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 59 

 
 



60 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 61 

 
 



62 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 63 

 
 



64 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 65 

 
 



66 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 67 

 
 



68 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 69 

 
 



70 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 71 

 
 



72 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



74 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 75 

 
 



76 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 77 

 
 
 



78 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 79 

 
 



80 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 81 

 
 



82 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 83 

 
 



84 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 85 

 
 



86 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 87 

 
 



88 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 



Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 Diário do Poder Legislativo - 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de julho de 2009 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1115 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 828, 
de 29.05.2009, publicado em 01.06.2009, que 
nomeou JOSÉ FERREIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1116 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 

 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 722, 
de 07.05.2009, publicado em 08.05.2009, e 
Errata publicada em 22.06.2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1117 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 

 Art. 1º Substituir no Ato nº 456, de 
30.03.2009, publicado no DPL de 31.03.2009, 
Renato dos Santos-Jacintho Cavalcanti por José 
Mário Almeida Assef como responsável pela 
Gerência de Manutenção e Conservação – 
GEMAC. 
 

 Art. 2º Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 
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GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1118 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 DESIGNAR o Subdiretor-Geral 
OCTÁVIO LUIZ ESPINDULA, para 
responder, interinamente, pelo expediente da 
Diretoria Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, no período de 20 a 31/07/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1119 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
17, incisos IX e X do Regimento Interno: 
 
 Considerando a publicação do Ato nº 
3260, de 1º de agosto de 2008, publicado em 03 
de setembro de 2008, que regulamenta a 
concessão de incentivo educacional, instituído 
pela Lei nº 8.950, de 14.07.2008, resolve: 
 

CONCEDER à servidora 
HERMENEGILDA AGRIZZI DA SILVA – 
Assistente de Apoio Legislativo – Matrícula nº 
16593, o segundo incentivo educacional de 5% 
sobre o vencimento do respectivo cargo, a contar 
de 1º de janeiro de 2009, observando o art. 3º, 
parágrafo 4º do Ato nº 3260/2008. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1120 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
17, incisos IX e X do Regimento Interno: 
 
 Considerando a publicação do Ato nº 
3260, de 1º de agosto de 2008, publicado em 03 
de setembro de 2008, que regulamenta a 
concessão de incentivo educacional, instituído 
pela Lei nº 8.950, de 14.07.2008, resolve: 
 

CONCEDER à servidora ROSIANE 
FEITOSA RIBEIRO ADEODATO – 
Assistente de Apoio Legislativo – Matrícula nº 
203216, o incentivo educacional de 5% sobre o 
vencimento do respectivo cargo, a contar de 1º 
de agosto de 2008, observando o art. 3º e 
parágrafos do Ato nº 3260/2008. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1121 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
17, incisos IX e X do Regimento Interno: 
 Considerando a publicação do Ato nº 
3260, de 1º de agosto de 2008, publicado em 03 
de setembro de 2008, que regulamenta a 
concessão de incentivo educacional, instituído 
pela Lei nº 8.950, de 14.07.2008, resolve: 
 
 CONCEDER à servidora 
KERSBYENNE MARQUES MAGNAGO 
IZOTON – Analista Legislativo – 1ª Categoria – 
Matrícula nº 206994, o incentivo educacional de 
5% sobre o vencimento do respectivo cargo, a 
partir de 07 de julho de 2009, observando o art. 
3º e parágrafos do Ato nº 3260/2008. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1122 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições legais inscritas no artigo 56, 
inciso III, da Constituição Estadual, no artigo 
247 e seguintes da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994 e no artigo 17, incisos 
XXIV, do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600/91, resolve: 
 

 Art. 1º DETERMINAR a abertura de 
processo Administrativo Disciplinar para apurar 
os fatos narrados no Processo Administrativo nº 
080587/2008. 
 

 Art. 2º DESIGNAR para compor a 
Comissão de processo Administrativo 
Disciplinar as servidoras Edina Rangel 
Lourenço, Carli Margarida Guarnier Silva e 
Luciana Puppim, devendo a comissão funcionar 
sob a presidência da primeira servidora. 
 
 Parágrafo único. A comissão designada 
neste artigo terá o prazo de 60 (sessenta) dias 
para conclusão de seus trabalhos, a partir da 
publicação do presente Ato. 
 
 Art. 3º Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GILVADO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1123 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 

suas atribuições legais inscritas no artigo 56, 
inciso III, da Constituição Estadual, no artigo 
247 e seguintes da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994 e no artigo 17, incisos 
XXIV, do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600/91, resolve: 
 
 Art. 1º DETERMINAR a abertura de 
Processo Administrativo Disciplinar para apurar 
os fatos narrados no Processo Administrativo nº 
084295/2008. 
 
 Art. 2º DESIGNAR para compor a 
Comissão de processo Administrativo 
Disciplinar as servidoras Edina Rangel 
Lourenço, Carli Margarida Guarnier Silva e 
Luciana Puppim, devendo a comissão funcionar 
sob a presidência da primeira servidora. 
 
 Parágrafo único. A comissão designada 
neste artigo terá o prazo de 60 (sessenta) dias 
para conclusão de seus trabalhos, a partir da 
publicação do presente Ato. 
 
 Art. 3º Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1124 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA 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, JOSÉ FERREIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 
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GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1125 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais e conforme o que consta 
no processo administrativo 872798, resolve: 
 
 CONCEDER, de acordo com o art. 108 
e 118 da Lei Complementar nº 46/94, FÉRIAS-
PRÊMIO referente ao decênio de 06/08/1999 a 
02/08/2009 à servidora Miriam de Moraes 
Miranda, matrícula 027652, ocupante do cargo 
efetivo de Assistente de Apoio Legislativo – 
EASAL. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de julho de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 369 
 

 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR MARCADAS, para o 
período de 13.07 a 11.08.2009, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2009, 
da servidora ZULIRMAN CARLA DE 
SALES, matrícula nº 204985, exercendo o cargo 
em comissão de Coordenador-Geral de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código CGGRP, 
do gabinete da Deputada Luzia Toledo, 
transferidas anteriormente conforme Portaria nº 
1078/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de julho de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

PORTARIA Nº 370 
 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, 12 (doze) dias de férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2008, 
no período de 20 a 31.07.2008, da servidora 
PATRICIA TONINI MIRANDA, matrícula nº 
203328, titular do cargo efetivo de Assistente de  
Apoio Legislativo, código EASAL, do Quadro 
Permanente, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, suspensas anteriormente conforme 
Portaria nº 432/08, reservando-lhe o direito de 
gozar os 18 (dezoito) dias restantes em época 
oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de julho de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
PORTARIA Nº 371 

 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2008, para o período 
de 20.07 a 18.08.2009, da servidora LISYANNE 
DA PENHA AMORIM BUNJES MARTINS, 
matrícula nº 203248, titular do cargo efetivo de 
Assistente de Apoio Legislativo, código 
EASAL, do Quadro Permanente, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa, suspensas 
anteriormente conforme Portaria nº 412/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de julho de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
PORTARIA Nº 372 

 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
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ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, 04 (quatro) dias restantes de 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2009, para o período de 27 a 30.07.2009, da 
servidora ANA CATARINA DE PINHO 
SIMAS OLIVEIRA, matrícula nº 203270, 
titular do cargo efetivo de Assistente de Apoio 
Legislativo, código EASAL, do Quadro 
Permanente, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, suspensas anteriormente conforme 
Portaria nº 78/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de julho de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
 

PORTARIA Nº 373 
 

 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, 14 (quatorze) dias restantes 
de férias regulamentares, referentes ao exercício 
de 2009, para o período de 20.07 a 02.08.2009, 
do servidor LUCIANO ROCHA BARBOSA, 
matrícula nº 203329, titular do cargo efetivo de 
Operador de Sistemas Júnior, código EOSJ, do 
Quadro Permanente, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, suspensas anteriormente conforme 
Portaria nº 1197/09. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de julho de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: MAYARA SANTOS 
SILVA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 13.07.2009 a 
12.07.2010 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 320,00 (trezentos e 
vinte reais) 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 13 de julho de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 

COMUNICADO 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 013/2009 
 

O Setor de Contratos e Convênios da Secretaria 
da Assembleia 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 
do Contrato, conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 

CONTRATADA: CONCESSIONÁRIA 
RODOVIA DO SOL S/A - RODOSOL. 

OBJETO: Disponibilização de acesso ao 
pedágio da RODOSOL, dos veículos 
cadastrados através do Sistema Via Expressa, 
mediante utilização de passe eletrônico (TAG).   
VALOR: O valor estimado do CONTRATO é 
de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos 
reais). 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 
(doze) meses, com início no dia subsequente a 
publicação deste Instrumento. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
ATIVIDADE: 2001. 
PROCESSO: 091844. 

 
Secretaria da Assembleia 

Legislativa, em 14 de julho de 2009. 
 
 

Zilda Martins Campos 
Setor de Contratos e Convênios da ALES   

 



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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