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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA E CONTAS 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 

 

RELATÓRIO 

 

 O Projeto de Lei nº 189/2015, de autoria do 

Governo do Estado, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 54/2015, que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2016 e dá outras 

providências, foi lido na Sessão Ordinária do dia 

04.5.2015 e publicado no Diário do Poder Legislativo 

do dia 05.5.2015, às páginas 01 a 34. 
 

 Após permanecer em discussão, o Projeto 

recebeu o Parecer nº 16/2015 da Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 

Controle e Tomada de Contas, pela aprovação, com 

adoção das emendas de n
os

 002, 003, 005, 006, 008, 

009, 023, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 043, 048, 

049, 050, 051, 052, 053, 054, 057, 058, 062, 064, 

065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 

075, 076, 077, 078, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 

086, 087, 088, 090, 091, 092, 093, 095, 096, 097, 

098, 113, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127.  
 

 Incluído na ordem do dia de 29.6.2015 para 

discussão e votação, o Projeto de Lei nº 189/2015 foi 

submetido à apreciação do Plenário, que o aprovou 

na forma do Parecer nº 16/2015 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 212, § 1º, e do 

artigo 241 do Regimento Interno. 
 

 Este 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 votação. Cabe o 

exame a esta Comissão. 

 

O Projeto de Lei nº 189/2015 foi aprovado 

pelo Plenário com adoção das seguintes emendas: 

Emenda Aditiva nº 02 - Deputado José Carlos 

Nunes  

 

Acrescente-se uma alínea ao Capitulo VIII, art. 46, 

inciso I - atuação setorial, com a seguinte redação: 

 

Formular e apoiar alternativas para os prejuízos 

causados ao setor agropecuário devido a crise hidríca. 

 

Emenda Aditiva nº 03 - Deputado José Carlos 

Nunes 

 

Inclua-se inciso ao art. 13, com a seguinte redação: 

 

Os recursos destinados para o cumprimento do 

disposto no § 2º, do artigo 200,  da Constituição 

Estadual. 

 

Emenda Aditiva nº 05 - Deputado José Carlos 

Nunes 
 

Fica incluída uma alínea ao inciso II, do art. 46, com  

a seguinte redação: 

 

Financiamento das atividades produtivas que 

propiciem a redução das desigualdades de gênero e 

étnico raciais. 

 

Emenda Aditiva nº 06 - Deputado José Carlos 

Nunes 
 

Fica incluido um ítem  no art. 46, Inciso II, alínea c, 

capítulo VIII, com  a seguinte redação: 

 

Apoiar projetos e pesquisas nas áreas de purificação e 

dessalinização de águas salobras e salinas. 

 

Emenda Modificativa nº 08 - Deputado José 

Carlos Nunes 
 

Art. fica acrescentado ao ítem 2, do art.; 46, capítulo 

VIII, do inciso I, a palavra "Micro", ficando a nova 

redação do referido ítem assim estabelecido: 
 

Art 46... 
 

I... 
 

2.  financiar MICROS, médias e pequenas empresas 

forncedoras de bens e serviços para as empresas 

âncoras, ou que venham agregar valor aos produtos 

destas últimas; e 

 

Emenda Modificativa nº 09 - Deputado José 

Carlos Nunes 
 

Fica acrescentada uma alínea ao artigo 46, capítulo 

VIII, Inciso I, a palavra "MICRO", ficando a referida 

alínea com a seguinte redação: 
 

art. 46... 
 

I... 
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Ampliação da capacidade competitiva das empresas 

localizadas no Estado: visa articular ações 

diversificadas de fomento às MICROS, pequenas e 

médias empresas, pertencentes a segmentos 

relevantes da economia estadual, fornecendo crédito 

de longo prazo. 

 

Emenda Modificativa nº 23 - Deputado Sergio 

Majeski 

 

Fica modificado o texto do Artigo 19 do Capítulo IV, 

com a seguinte redação: 

 

A abertura e reabertura dos créditos adicionais, nos 

limites fixados na Lei Orçamentária Anual, por 

intermédio de decreto do Governador, integrarão e 

modificarão os quadros de detalhamento de despesas. 

 

Emenda Aditiva nº 26 - Deputado Sergio Majeski 

 

Fica adicionado § 1 no Artigo 1º do Capítulo I, com a 

seguinte redação: 

 

Integram a presente Lei o Anexo de Metas Fiscais e o 

Anexo de Riscos Fiscais, em conformidade com o 

que determinam os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei 

Complementar Federal nº 101/00. 

 

Emenda Aditiva nº 27 - Deputado Sergio Majeski 

 

Fica adicionado § 2º no Artigo 1º do Capítulo I, com 

a seguinte redação: 

 

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 28 - Deputado Sergio Majeski 

 

Fica adicionado Inciso XI no Artigo 13 do Capítulo 

III, com a seguinte redação: 

 

Os recursos destinados para o cumprimento do 

disposto no § 2º do artigo 200 da Constituição. 

 

Emenda Aditiva nº 30 - Deputado Sergio Majeski 

 

Fica adicionado § 1º no Artigo 32 do Capítulo IV, 

com a seguinte redação: 
 

Para fins de acompanhamento e controle de custos, 

serão utilizados o Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa - SIGA e o Sistema Integrado de 

Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - 

SIGEFES, ou outro sistema que venha a substituí-los, 

ficando o Poder Legislativo obrigado a dotar os 

gabinetes dos parlamentares e a Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 

Controle e Tomada de Contas dos instrumentos 

necessários (acesso via internet e senhas) para o 

cumprimento do disposto constitucional, exigido pela 

legislação em vigor. 

 

Emenda Aditiva nº 31 - Deputado Sergio Majeski 
 

Fica adicionado § 2 no Artigo 32 do Capítulo IV, 

com a seguinte redação: 
 

O acompanhamento dos programas financiados com 

recursos do Orçamento Fiscal será feito no módulo 

de monitoramento do gasto público do SIGEFES para 

fins do cumprimento do inciso XIII do artigo 56 da 

Constituição Estadual, ficando o Poder Legislativo 

obrigado a dotar os gabinetes dos parlamentares e a 

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas dos 

instrumentos necessários (acesso via internet e 

senhas) para o cumprimento do disposto 

constitucional, exigido pela legislação em vigor. 

 

Emenda Aditiva nº 32 - Deputada Sergio Majeski 
 

Fica adicionado § 3º no Artigo 46 do Capítulo VIII, 

com a seguinte redação: 
 

Até o final dos meses de agosto e fevereiro, o 

BANDES demostrará e avaliará o cumprimento das 

metas estabelecidas neste artigo, incisos e alíneas, em 

audiência pública na Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 

Tomadas de Contas da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Emenda Aditiva nº 43 - Deputada Marcelo Santos 

 

Inclua-se um paragrafo ao art 1º com a seguinte 

redação: 

 

§ novo - 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 Espirito Santo, conforme o § 4º do artigo 

9º da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

 

Emenda Aditiva nº 48 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se um parágrafo no Art. 1º do Capitulo I com a 

seguine redação; 

 

Integram a presente Lei o Anexo de Metas Fiscais e o 

Anexo de Riscos Fiscais, em conformidade com o 

que determinam os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei 

Complementar Federal nº 101/00. 

 

Emenda Aditiva nº 49 - Deputada Luzia Toledo 
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Inclui-se mais um parágrafo no Art. 1º do Capitulo I 

com a seguine redação; 

 

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 50 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais um Inciso no Art. 4º do Capítulo III 

com a seguinte redação; 
 

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; 

 

Emenda Aditiva nº 51 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se uma Alínea no novo Inciso (I - Art. 4º LDO 

Nº 1.257/2014) Art. 4º do Capítulo III com a seguinte 

redação; 

 

atividade, um instrumento de programação para 

alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações que se realizam de modo 

contínuo e permanente, das quais resulta um produto 

necessário à manutenção da ação de governo; 

 

Emenda Aditiva nº 52 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se uma Alínea no novo Inciso (I - Art. 4º LDO 

Nº 1.257/2014) , do Art. 4º do Capítulo III com a 

seguinte redação; 

 

projeto, um instrumento de programação para 

alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 

resulta um produto que concorre para a expansão ou 

aperfeiçoamento da ação de governo; 

 

Emenda Aditiva nº 53 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se uma Alínea no novo Inciso (I - Art. 4º LDO 

Nº 1.257/2014) , do Art. 4º do Capítulo III com a 

seguinte redação; 
 

operação especial, despesas que não contribuem para 

a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das 

ações do governo, das quais não resulta um produto, 

e não gera contraprestação direta sob a forma de bens 

ou serviços; 

 

Emenda Aditiva nº 54 - Deputada Luzia Toledo 

Inclui-se mais um Inciso, no Art. 4º do Capítulo III 

com a seguinte redação; 

 

subtítulo, detalhamento da ação, de caráter indicativo 

e gerencial, sendo utilizado, especialmente, para 

especificar a localização física da ação; 

 

Emenda Aditiva nº 57 - Deputada Luzia Toledo 

 

Cria-se um Inciso no Artigo 35º do Capítulo IV com 

a seguinte redação;  

                   

No contrato de convênio de qualquer natureza, 

firmado com as entidades , terá que constar em caixa 

alta e destaque  Artigo 35 e seus incisos desta LDO. 

 

Emenda Aditiva nº 58 - Deputada Luzia Toledo 

 

Cria-se uma Alínea ao novo Inciso do Artigo 35 do 

Capítulo IV com a seguinte redação; 

 

As entidade darão publicidade aos convênios 

firmados (inclusive Termo de Cessão de Uso), valor 

ou objeto recebido, sua aplicação e relatório dos 

resultados. 

 

Emenda Aditiva nº 62 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais um Parágrafo do Artigo 46 da Seção II 

do Capítulo VIII, com a Seguinte Redação:  

                                                         

Até o final dos meses de fevereiro e Agôsto, o 

BANDES demostrará e avaliará o cumprimento das 

metas estabelecidas neste artigo, incisos e alíneas, em 

audiência pública na Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 

Tomadas 

 

Emenda Aditiva nº 64 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;                 

 

apoiar investimentos privados que tenham como 

objetivo a agregação de valor à produção, o 

adensamento das cadeias produtivas e a 

diversificação econômica; 

 

Emenda Aditiva nº 65 - Deputada Luzia Toledo 
 

Modifica-se o Art. 41 da Seção II do Capitulo VIII 

com a seguinte redação; 

 

Inclui-se uma Alinea no novo Inciso a ser criado no 

Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a segunte 

redação;                            

 

promover o desenvolvimento sustentável 

socioeconômico do Espírito Santo, através de 

parceiros de negócios e institucionais; 
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Emenda Aditiva nº 66 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;                 
 

incentivar a integração de micro, pequenas e médias 

empresas locais aos grandes projetos industriais aqui 

localizados; 

 

Emenda Aditiva nº 67 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação; 
                 

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; 

 

Emenda Aditiva nº 68 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;     
             

fortalecer a competitividade estadual e incentivar a 

redução da informalidade, incrementando com isso a 

geração de impostos; 

 

Emenda Aditiva nº 69 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;   
               

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; 

 

Emenda Aditiva nº 70 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;    
              

participar de iniciativas e programas de fomento ao 

setor de tecnologia, buscando promover parcerias 

com instituições com objetivos similares, a fim de 

congregar esforços;        

 

Emenda Aditiva nº 71 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;    
              

contribuir para o surgimento, crescimento e 

consolidação de empresas cujo principal ativo seja o 

capital intelectual;   

Emenda Aditiva nº 72 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;   

               

incentivar a qualificação do capital humano, através 

da capacitação de recursos humanos, em nível de 

pós-graduação, e do desenvolvimento do capital 

intelectual;     

 

Emenda Aditiva nº 73 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;    

          

incentivar a melhoria das estruturas administrativas e 

tributárias dos municípios capixabas;                  

 

Emenda Aditiva nº 74 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;   

               

participar de iniciativas que contribuam para o 

desenvolvimento de uma política integrada de 

responsabilidade ambiental no Estado;        

 

Emenda Aditiva nº 75 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;                

 

apoiar investimentos e programas que tenham como 

objetivo preservar os recursos naturais; 

 

Emenda Aditiva nº 76 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;      

            

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;      

 

Emenda Aditiva nº 77 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;   

              

promover o conhecimento do Espírito Santo, 

disseminando uma imagem positiva do Estado e 

enfatizando seus principais atributos 

socioeconômicos;   
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Emenda Aditiva nº 78 - Deputada Luzia Toledo 

 
Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;      

            

apoiar ações que busquem aumentar a qualidade e a 

eficiência do atendimento oferecido pelos municípios 

à sociedade, por meio da cultura voltada à inovação; 

 
Emenda Aditiva nº 80 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;  

               

ampliar a oferta dos serviços bancários e de crédito 

para investimentos de longo prazo, aproximando-os e 

disponibilizando-os aos empreendedores em todos os 

municípios capixabas, principalmente os do interior; 

 
Emenda Aditiva nº 81 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;   

             

atrair e reter investimentos privados, promovendo o 

desenvolvimento econômico e a geração de 

empregos, principalmente no interior do Estado, 

objetivando a redução das desigualdades; 

 
Emenda Aditiva nº 82 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;       

           

fortalecer a dinâmica regional capixaba, por meio do 

incentivo à constituição e apoio ao desenvolvimento 

de arranjos produtivos locais, a partir de parcerias 

que envolvam redes empresariais, sociais e 

tecnológicas; 

 
Emenda Aditiva nº 83 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;  

              

melhorar, qualitativa e quantitativamente, a aplicação 

do crédito rural aos agricultores familiares, 

incentivando a diversificação produtiva e o aumento 

da produtividade no campo; 

 

Emenda Aditiva nº 84 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;     

estimular a competitividade da cadeia produtiva do 

turismo, com ênfase na revitalização de centros 

turísticos, melhoria de infraestrutura e consolidação 

de rotas turísticas; 

 

Emenda Aditiva nº 85 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;    

            

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; 

 

Emenda Aditiva nº 86 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;    

              

estimular a atividade pesqueira com programas 

específicos de incentivos, seja creditício e 

tecnológico, visando melhorias e consolidação em 

toda a cadeia produtiva;] 

 

Emenda Aditiva nº 87 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;   

             

considerar como prioritárias, para concessão de 

empréstimos ou financiamentos, as empresas que 

desenvolvem e apoiam os projetos socioambiental, 

sociocultural e de geração de empregos; 

 

Emenda Aditiva nº 88 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;      

            

apoiar, 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; 

 

Emenda Aditiva nº 90 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;  

                

fortalecer o pequeno empreendedor, através de 

financiamentos adequados, apoio técnico e parcerias 

específicas; 

 

Emenda Aditiva nº 91 - Deputada Luzia Toledo 
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Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;   
            
ampliar a atuação dos instrumentos de microcrédito, 

em parceria com os municípios; 

 

Emenda Aditiva nº 92 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;      
            
fortalecer e ampliar a atuação dos bancos 

comunitários de microcrédito, participando, 

inclusive, na formulação e estruturação dos seus 

instrumentos; 

 

Emenda Aditiva nº 93 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;   
            
executar políticas públicas voltadas para a garantia 

dos direitos das pessoas com deficiências; 

 

Emenda Aditiva nº 95 - Deputada Luzia Toledo 

 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;  
                
ampliar a capacidade competitiva das empresas 

localizadas no Estado, tendo em vista a consolidação 

do Espírito Santo como polo de comércio 

internacional e nacional;      

 

Emenda Aditiva nº 96 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;   
             
acelerar a diversificação da economia capixaba em 

direção a segmentos mais intensivos em tecnologias 

ou mais intensivos na geração de valor agregado; 

 

Emenda Aditiva nº 97 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;  
               
estimular a maior participação dos negócios 

localizados no Estado nos fornecimentos às grandes 

cadeias produtivas;     

 

Emenda Aditiva nº 98 - Deputada Luzia Toledo 
 

Inclui-se mais uma Alinea no novo Inciso a ser criado 

no Artigo 46º seção II do Capitulo VIII, com a 

segunte redação;    

contribuir com as demais políticas governamentais 

para a inclusão social, o desenvolvimento 

regionalmente equilibrado e responsável do ponto de 

vista ambiental. 

 

Emenda Aditiva nº 113 - Deputado Enivaldo dos 

Anjos 

 

Modifica-se o artigo 20 do capítulo IV, passando a 

ter a  seguinte redação: 

 

Art. 20. A reabertura dos créditos especiais e 

extraordinários, conforme disposto no artigo 152, § 

2º da Constituição Estadual, será realizada por 

decreto do Governador e comunicado, 

individualmente, à Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 

Contas da Assembleia Legislativa do Esado do 

Espírito Santo. 

 

Emenda Modificativa nº 121 - Deputado Dary 

Pagung 

 

Modifica-se o parágrafo ùnico do artigo 26 do 

capítulo IV passando a ter a seguinte redação: 

 

"Parágrafo único". As entidades aptas a receberem 

recursos a título de subvenções sociais, a que se 

refere o caput, serão selecionadas em processo 

público de ampla divulgação promovido pelo órgão 

ou entidade concedente para execução de ações, 

programas ou serviços em parceria com a 

Administração Pública Estadual, respeitado o 

estabelecido na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 

de 2014. 

 
Emenda Aditiva nº 122 - Deputado Dary Pagung 

 
Adiciona-se um parágrafo Único ao artigo 27 do 

capítulo IV contendo a seguinte redação: 

 

"Parágrafo único" As entidades aptas a receberem 

recursos a título de contribuições correntes, a que se 

refere o caput, serão selecionadas em processo 

público de ampla divulgação promovido pelo órgão 

ou entidade concedente para execução de ações, 

programas ou serviços em parceria com a 

Administração Pública Estadual, respeitado o 

estabelecido na Lei Federal nº 13.019, de 31.7.14. 

 
Emenda Modificativa nº 123 - Deputado Dary 

Pagung 

 
Modifica-se o artigo 28 e seu parágrafo único do 

capítulo IV passando a ter a seguinte redação: 

 

Art. 28. É vedada a destinação de recursos a título de 

auxílios, previstos no artigo 12, § 6º da Lei Federal nº 

4.320, de 17.3.1964, para entidades privadas, 

ressalvadas aquelas sem fins lucrativos. 
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Parágrafo único. As entidades aptas a receberem 

recursos a título de auxílios, a que se refere o caput 

deste artigo, serão selecionadas em processo público 

de ampla divulgação promovido pelo órgão ou 

entidade concedente para execução de ações, 

programas ou serviços em parceria com a 

Administração Pública Estadual, respeitado o 

estabelecido na Lei Federal nº 13.019, de 31.7.14. 

 

Emenda Supressiva nº 124 - Deputado Dary 

Pagung 

 

Suprimir o artigo 29 do capítulo IV que contém a 

seguinte redação: 

 

Art. 29. 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 2016 a listagem das entidades 

privadas sem fins lucrativos, aptas a serem 

beneficiadas com recursos orçamentários de 

subvenções sociais, contribuições correntes e 

auxílios, com respectivos CNPJs e classificações 

orçamentárias pertinentes (Programa de Trabalho). 

 

Emenda Modificativa nº 125 - Deputado Dary 

Pagung 

 

Modifica-se o artigo 35 do capítulo IV passando a ter 

a seguinte redação: 

 

artigo 35 - Todas as entidades sem fins lucrativos que 

receberem recursos públicos diretamente do 

orçamento ou mediante subvenção social, 

contribuição corrente, auxílio, contrato de gestão, 

termo de parceria, acordo, ajustes ou outros 

instrumentos congêneres, obrigatoriamente deverão 

dar publicidade na internet e atender ao disposto na 

Lei Federal nº 12.527, de 18.11.2011 e Lei Federal nº 

13.019, de 31.7.14." 

 

Emenda Supressiva nº 126 - Deputado Dary 

Pagung 
 

Suprimir o inciso XXV do parágrafo Único do artigo 

10 que contém a seguinte redação: 

 

XXV - listagem das entidades aptas a receberem 

transferências a título de subvenções sociais, 

contribuições correntes e auxílio. 

 

Emenda Supressiva nº 127 - Deputado Dary 

Pagung 

 

Suprimir os incisos e alíneas do artigo 26 do capítulo 

IV que contém a seguintes redações: 

 

I - comprovante pertinente à pesquisa da concedente 

junto aos seus arquivos e aos cadastros a que tiver 

acesso, em especial ao Cadastro Informativo - 

CADIN/ES ou do Sistema Integrado de Gestão das 

Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES, 

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; e 

II - sejam de atendimento direto ao público, de forma 

gratuita, e que possuam na sua área de atuação os 

seguintes comprovantes: 

a) área de assistência social - registro ou certificado 

de entidades beneficentes de assistência social, 

fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS, ou Conselho Municipal de 

Assistência Social, ou Conselho Estadual de 

Assistência Social - CEAS; 

b) áreas de saúde e educação - certificado de entidade 

beneficente de assistência social fornecido pelo 

CNAS; e 

c) área cultural - lei estadual declarando o convenente 

como entidade de utilidade pública ou do certificado 

de registro no Conselho Estadual de Cultura. 

 

Com base no artigo 215 do Regimento Interno e em 

atenção ao disposto na Lei Complementar Federal nº 

95/98, alterada pela 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 a 

seguir destacadas em vermelho: 

 

Dessa forma, sugerimos aos membros da Comissão a 

adoção do seguinte: 

 

 

PARECER Nº 18/2015 

 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 

aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 

189/2015, de autoria do Governo do Estado, 

oriundo da Mensagem Governamental nº 54/2015, 

na forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI Nº 189/2015 

 

Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei 

Orçamentária para o exercício de 

2016 e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao 
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disposto no art. 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 2016, 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 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; e 

 

VIII - as disposições finais. 

 

§ 1º Integram a presente Lei o Anexo de Metas 

Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, em 

conformidade com o que determinam os §§ 1º, 2º e 3º 

do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 

2000.    

 

§ 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 art. 9º 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.   

 

 

CAPÍTULO II 

DAS METAS E PRIORIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

 

Art. 2º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei 

Orçamentária de 2016, bem como a execução da 

respectiva Lei, deverão ser compatíveis com as metas 

fiscais para o exercício de 2016 constantes do Anexo 

I da presente Lei. 
 

Parágrafo único. As metas fiscais poderão ser 

ajustadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2016, se 

verificadas, quando da sua elaboração, alterações da 

conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros 

macroeconômicos utilizados na estimativa das 

receitas e despesas, do comportamento da execução 

dos orçamentos de 2015 e de modificações na 

legislação que venham a afetar esses parâmetros. 

Art. 3º As prioridades e metas da Administração 

Pública Estadual para o exercício de 2016, atendidas 

as despesas que constituem obrigação constitucional 

ou legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos 

e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social, terão precedência na alocação dos 

recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2016, 

não se constituindo, todavia, em limite à 

programação da despesa. 

 

Parágrafo único. As prioridades e metas a que se 

refere o caput serão definidas e identificadas, em 

anexo próprio, no Projeto e na Lei Orçamentária de 

2016, de forma compatível com o que vier a ser 

estabelecido, respectivamente, no Projeto e na Lei do 

Plano Plurianual para o período 2016/2019. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 

ORÇAMENTOS 

 

Art. 4º Para efeito desta Lei entende-se por: 

 

I - ação, menor nível da categoria de programação, 

corresponde à operação da qual resultam produtos 

(bens ou serviços), que contribuem para atender ao 

objetivo de um programa, incluindo-se também no 

conceito de ação as transferências obrigatórias ou 

voluntárias a outros entes da federação e a pessoas 

físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, 

auxílios, contribuições, doações, entre outros, e os 

financiamentos; 

 

II - órgão orçamentário, o maior nível da 

classificação institucional, que tem por finalidade 

agrupar unidades orçamentárias; 

 

III - unidade orçamentária, o menor nível da 

classificação institucional, corresponde ao 

agrupamento de serviços subordinados ao mesmo 

órgão ou repartição, à qual serão consignadas 

dotações próprias; 

 

IV - 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; 
 

V - convenente, o órgão ou a entidade da 

administração pública direta ou indireta da União, 

Estados, Distrito Federal 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; 

 

VI - programa, o instrumento de organização da 

atuação governamental, que articula um conjunto de 

ações que concorrem para a concretização de um 
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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;   
 

VII - atividade, um instrumento de programação para 

alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações que se realizam de modo 

contínuo e permanente, das quais resulta um produto 

necessário à manutenção da ação de governo;     
 

VIII - projeto, um instrumento de programação para 

alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 

resulta um produto que concorre para a expansão ou 

aperfeiçoamento da ação de governo;    
 

IX - operação especial, despesas que não contribuem 

para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das 

ações do governo, das quais não resulta um produto, 

e não gera contraprestação direta sob a forma de bens 

ou serviços; e      
 

X - subtítulo, detalhamento da ação, de caráter 

indicativo e gerencial, sendo utilizado, 

especialmente, para especificar a localização física da 

ação.   
 

§ 1º Os conceitos de função, subfunção, programa, 

projeto, atividade e operação especial são aqueles 

dispostos na Portaria nº 42 do Ministério do 

Orçamento e Gestão, de 14.4.1999, e em suas 

alterações. 
 

§ 2º As categorias de programação de que trata esta 

Lei serão identificadas no Projeto de Lei 

Orçamentária de 2016 e na respectiva Lei, bem como 

nos créditos adicionais, por programas, projetos, 

atividades ou operações especiais, com indicação, 

quando for o caso, do produto, da unidade de medida 

e da meta física. 

 

§ 3º A meta física deve ser indicada por ação. 

 

§ 4º O produto e a unidade de medida, a que se refere 

o § 2º deste artigo, deverão ser os mesmos 

especificados para cada ação constante do Plano 

Plurianual 2016/2019 e suas alterações. 

 

§ 5º Cada ação identificará a função e a subfunção às 

quais se vincula, respeitando: 

 

I - na classificação por função, a missão institucional 

da unidade orçamentária responsável por sua 

realização, independentemente da finalidade da ação; 

e 

 

II - na classificação por subfunção, a finalidade da 

ação, independentemente da missão institucional da 

unidade orçamentária responsável por sua realização. 

 

Art. 5º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

compreenderão a programação dos Poderes do 

Estado, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, seus órgãos, fundos, autarquias, fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como 

das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista em que o Estado, direta ou indiretamente, 

detenha a maioria do capital social com direito a voto 

e que dele recebam recursos do Tesouro Estadual, 

devendo a correspondente execução orçamentária e 

financeira, da receita e da despesa, ser registrada no 

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas 

do Espírito Santo - SIGEFES, observadas as normas 

da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964, e da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 2000. 

 

§ 1º Excluem-se do disposto neste artigo as empresas 

públicas ou sociedades de economia mista que 

recebam recursos do Estado apenas em virtude de: 

 

I - participação acionária; 

 

II - fornecimento de bens ou prestação de serviços; 

 

III - pagamento de empréstimos e financiamentos 

concedidos; e 

 

IV - transferência para aplicação em programas de 

financiamento. 

 

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de 

economia mista de que trata o § 1º deste artigo 

integrarão o Orçamento de Investimento a que se 

refere o art. 150, § 5º, II, da Constituição Estadual, 

devendo constar nos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social somente os recursos do Tesouro 

Estadual transferidos para essas entidades, inclusive a 

título de participação acionária. 

 

Art. 6º Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará 

conjuntamente a programação dos Orçamentos Fiscal 

e da Seguridade Social, em consonância com a 

Portaria nº 42, de 1999, do Ministério do Orçamento 

e Gestão, e suas alterações, e com a Portaria 

Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e 

da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 

04.5.2001, e suas alterações, a discriminação da 

despesa será apresentada por unidade orçamentária 

detalhada, por categoria de programação em seu 

menor nível, com as respectivas dotações, indicando 

para cada uma a esfera orçamentária, o grupo de 

natureza da despesa, a modalidade de aplicação, o 

identificador de uso e a fonte de recursos. 

 

§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade 

identificar se o orçamento é fiscal (F), da seguridade 

social (S) ou de investimento (I). 
 

§ 2º Os conceitos e códigos de categoria econômica, 

grupo de natureza da despesa e modalidade de 

aplicação são aqueles dispostos na Portaria 

Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e 
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da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 2001, 

e em suas alterações. 

 

§ 3º É vedada a execução orçamentária de 

programação que utilize a designação “a definir” ou 

outra que não permita sua identificação precisa. 

 

§ 4º As transferências a Municípios, desde que 

autorizadas por legislação específica, poderão ser 

realizadas independente de celebração de convênio. 

 

§ 5º O identificador de uso (IU) tem por finalidade 

indicar se os recursos compõem contrapartida 

estadual de empréstimos ou de doações, ou se são 

destinados a outras aplicações, constando da Lei 

Orçamentária de 2016 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). 

 

§ 6º Os grupos de fontes serão identificados pelos 

dígitos: 

 

I - recursos do Tesouro - 1; 

 

II - recursos de outras fontes - 2; 

 

III - recursos do Tesouro - exercícios anteriores - 3; e 

 

IV - recursos de outras fontes - exercícios anteriores - 

6. 
 

Art. 7º Fica facultado ao Poder Executivo a adoção 

do mecanismo das transferências constitucionais e 

legais aos Municípios por meio da contabilização por 

dedução da receita orçamentária. 
 

Art. 8º A alocação dos créditos orçamentários será 

feita diretamente à unidade orçamentária responsável 

pela execução das ações correspondentes, ficando 

vedada a consignação de recursos a título de 

transferências para unidades orçamentárias 

integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social. 

Parágrafo único. Não caracteriza infringência ao 

disposto no caput, bem como à vedação contida no 

art. 167, VI, da Constituição Federal, a 

descentralização de créditos orçamentários para 

execução de ações pertencentes à unidade 

orçamentária descentralizadora. 

 

Art. 9º A execução orçamentária dos Poderes do 

Estado, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública poderá ser realizada por meio de 

descentralização de créditos orçamentários entre 

unidades gestoras no Sistema Integrado de Gestão 

das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES, 

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 pertencente à unidade orçamentária 

descentralizadora, sendo: 

 

I - descentralização interna de crédito ou provisão, 

quando envolver transferência de créditos entre 

unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade; 

ou 

 

II - descentralização externa de crédito ou destaque, 

quando envolver transferência de créditos entre 

unidades gestoras de órgãos ou entidades de 

estruturas administrativas diferentes, de um órgão 

para outro. 

 

§ 1º As descentralizações de créditos orçamentários 

não se confundem com transferências e 

transposições, pois: 

 

I - não modificam o valor da programação ou de suas 

dotações orçamentárias; e 

 

II - não alteram a unidade orçamentária detentora do 

crédito orçamentário aprovado na Lei Orçamentária 

Anual ou em créditos adicionais. 

 

§ 2º O ordenador de despesa da unidade gestora 

recebedora da provisão ou do destaque é o 

responsável pela prestação de contas da despesa 

objeto da descentralização. 
 

§ 3º A regulamentação do procedimento de provisão 

e destaque se dá por ato do Poder Executivo. 

 

Art. 10. O Projeto de Lei Orçamentária de 2016, que 

o Poder Executivo encaminhará à Assembleia 

Legislativa no prazo estabelecido no art. 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 art. 22, III, da Lei 

Federal nº 4.320, de 1964; 
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III - anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social, discriminando a receita e a despesa, na forma 

definida nesta Lei; 

 

IV - discriminação da legislação da receita e da 

despesa, referentes aos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social; 

 

V - anexo do Orçamento de Investimento a que se 

refere o art. 150, § 5º, II, da Constituição Estadual, na 

forma definida nesta Lei; e 

 

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 art. 150, § 6º, da Constituição Estadual. 

 

Parágrafo único. Integrarão a consolidação dos 

quadros orçamentários, a que se refere o inciso II do 

caput deste artigo, além do estabelecido no art. 22, 

III, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, os seguintes 

demonstrativos: 

 

I - da receita e despesa, segundo as categorias 

econômicas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social, isolada e conjuntamente; 
 

II - evolução da receita (Lei nº 4.320, de 1964 - art. 

22, III, alíneas “a”, “b” e “c”); 
 

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 - resumo geral da receita; 
 

V - legislação da receita; 
 

VI - evolução da despesa (Lei nº 4.320, de 1964 - art. 

22, III, alíneas “d”, “e” e “f”); 
 

VII - de despesa por fonte de recursos, conforme as 

categorias econômicas; 
 

VIII - da despesa por Poder, órgão, unidade 

orçamentária, grupo de natureza da despesa e fonte 

de recursos, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social, isolada e conjuntamente; 
 

IX - de despesa por Poder, órgão e função, dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, isolada e 

conjuntamente; 
 

X - de despesa por Poder e órgãos, conforme as 

fontes de recursos; 
 

XI - de despesa por funções, conforme as fontes de 

recursos; 
 

XII - de despesa por funções, subfunções e 

programas, conforme as fontes de recursos; 

XIII - da despesa por programa de governo, por 

órgão e unidade orçamentária; 

 

XIV - das ações de governo, por órgão, unidade 

orçamentária e programa; 

 

XV - da despesa por órgãos e unidades 

orçamentárias, conforme vínculo com os recursos; 

 

XVI - programa de trabalho por órgãos e unidades 

orçamentárias; 

 

XVII - da despesa por fonte, consolidando projetos, 

atividades e operações especiais; 

 

XVIII - legislação da despesa; 

 

XIX - da despesa do Orçamento de Investimento por 

função, subfunção e programa; 

 

XX - da despesa do Orçamento de Investimento por 

órgão; 
 

XXI - das fontes de financiamento do Orçamento de 

Investimento; 
 

XXII - da despesa do Orçamento de Investimento por 

órgão e unidade orçamentária; 
 

XXIII - programa de trabalho do Orçamento de 

Investimento por órgão e unidade orçamentária; 
 

XXIV - das fontes de financiamento do Orçamento 

de Investimento por órgão e unidade orçamentária;  
 

XXV - demonstrativo regionalizado de isenções, 

anistias, remissões, subsídios e benefícios fiscais; 
 

XXVI - demonstrativo da margem de expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado; e 
 

XXVII - demonstrativo da compatibilidade entre a 

programação constante dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social, o Plano Plurianual 2016/2019 e 

esta Lei. 
 

Art. 11. 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 2016 e suas implicações sobre o Projeto de Lei 

Orçamentária de 2016; 
 

II - resumo da política econômica e social do 

Governo; e 
 

III - justificativa da estimativa da receita e da fixação 

da despesa. 
 

Art. 12. As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária 

de 2016 ou aos projetos que a modifique somente 

poderão ser acatadas caso: 
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I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual 

2016/2019 e com esta Lei; 

 

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 para o PASEP; 
 

g) recursos próprios de entidades da administração 

indireta, exceto quando remanejados para a própria 

entidade; e 
 

h) dotações referentes a precatórios e sentenças 

judiciais; ou 
 

III - sejam relacionadas: 

 

a) com correção de erros ou omissões; ou 
 

b) com dispositivos do texto do projeto de lei. 

 

Art. 13. Acompanharão o Projeto de Lei 

Orçamentária os seguintes demonstrativos, contendo 

informações complementares: 
 

I - dos recursos destinados à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino, de acordo com o 

disposto no art. 178 da Constituição Estadual, de 

forma a caracterizar o cumprimento do disposto no 

art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal, com a redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 

19.12.2006, 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 - informações disponibilizadas em meio 

magnético de processamento eletrônico, apresentando 

detalhamento das dotações por elemento de despesa; 

 

IV - do comparativo entre o Projeto de Lei 

Orçamentária do ano 2016 e a Lei Orçamentária de 

2015, por órgãos; 

 

V - por grupo de despesa, dos valores autorizados e 

executados no ano de 2014, 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 art. 197, § 2º, da Constituição Estadual; 

 

IX - o demonstrativo referente à manutenção e ao 

desenvolvimento da educação básica e de valorização 

do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.494, 

de 20.6.2007; 

 

X - a relação de precatórios referentes ao período de 

02.7.2014 a 1º.7.2015, com respectivos valores; e 

 

XI - os recursos destinados para o cumprimento do 

disposto no § 2º do art. 200 da Constituição Estadual.    

 

Art. 14. O valor da reserva de contingência será de, 

no mínimo, 2% (dois por cento) da receita corrente 

líquida. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO 

ESTADO E SUAS ALTERAÇÕES 
 

Art. 15. A elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária de 2016, 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, e 

com a Lei Federal nº 12.527, de 18.11.2011. 

 

§ 1º Serão divulgados via Internet: 
 

I - pelo Poder Executivo: 
 

a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 

3º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000; 
 

b) o Projeto de Lei Orçamentária de 2016, inclusive 

em versão simplificada, seus anexos e as informações 

complementares; 
 

c) a Lei Orçamentária de 2016 e seus anexos; 
 

d) a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 e seus 

anexos; e 

 

e) dados gerenciais referentes à execução do Plano 

Plurianual; e 



Vitória-ES, sexta-feira, 03 de julho de 2015 Diário do Poder Legislativo - 13 

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, 

e do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101, de 

2000. 

 

Art. 16. O Poder Executivo colocará à disposição dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, até 12.8.2015, os 

estudos e as estimativas das receitas para o exercício 

de 2016, inclusive da receita corrente líquida e as 

respectivas memórias de cálculo, conforme 

estabelecido no art. 12, § 3º, da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 2000. 

 

§ 1º As propostas orçamentárias dos órgãos do Poder 

Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública terão, como limites 

das despesas correntes e de capital em 2016, o valor 

do conjunto de suas dotações fixadas na Lei 

Orçamentária de 2015 corrigido em 5,64% (cinco 

inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento). 

 

§ 2º No cálculo dos limites a que se refere o § 1º 

deste artigo serão excluídas as despesas e dotações 

relativas ao pagamento de precatórios. 

 
§ 3º Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública 

encaminharão à Secretaria de Estado de Economia e 

Planejamento, por meio do Sistema Integrado de 

Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - 

SIGEFES, até 11.9.2015, suas respectivas propostas 

orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto 

de Lei Orçamentária de 2016, observadas as 

disposições desta Lei. 

 
Art. 17. Os projetos de Lei Orçamentária de 2016 e 

de créditos adicionais, bem como suas propostas de 

modificações, nos termos do art. 151, § 4º, da 

Constituição Estadual, serão detalhados e 

apresentados na forma desta Lei e em consonância 

com as disposições sobre a matéria, contidas na 

Constituição Federal, na Constituição Estadual e no 

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2016/2019, 

observadas as normas da Lei Federal nº 4.320, de 

1964, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, 

além das emanadas pelo Poder Executivo de forma 

complementar. 

 
§ 1º Os créditos adicionais encaminhados pelo Poder 

Executivo e aprovados pela Assembleia Legislativa 

serão considerados automaticamente abertos com a 

sanção e publicação da respectiva Lei. 

§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um 

único tipo de crédito adicional. 

 

§ 3º A criação de novas ações por meio de projeto de 

lei de crédito especial deverá conter anexo com o 

detalhamento dos atributos qualitativos e 

quantitativos especificados no Plano Plurianual. 

 

§ 4º As fontes de recursos aprovadas na Lei 

Orçamentária e em seus créditos adicionais poderão 

ser alteradas, por meio de decreto do Governador do 

Estado, nos limites fixados na Lei Orçamentária 

Anual. 

 

§ 5º O Projeto e a Lei Orçamentária de 2016 deverão 

conter autorização para abertura de créditos 

suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) 

do total do Projeto e da Lei Orçamentária, 

respectivamente. 

 

§ 6º O Poder Executivo enviará à Assembleia 

Legislativa, findos os meses de abril, agosto e 

dezembro, relatório contendo o total de créditos 

adicionais 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. 18. As classificações das dotações previstas no 

art. 6º, as fontes de financiamento do Orçamento de 

Investimento e os códigos e títulos das ações poderão 

ser alterados de acordo com as necessidades de 

execução, mantido o valor total da ação e observadas 

as demais condições de que trata este artigo, de 

conformidade com os parágrafos dispostos a seguir. 

 

§ 1º As alterações de que trata o caput poderão ser 

realizadas, justificadamente, se autorizadas por meio 

de: 

 
I - ato próprio dos titulares do Poder Executivo, dos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, no 

âmbito da mesma ação, no que se refere a: 

 

a) fontes de recursos, observadas as vinculações 

previstas na legislação; e 

 

b) grupos de natureza da despesa, entre os grupos "3 

- Outras Despesas Correntes", "4 - Investimentos" e 

"5 - Inversões Financeiras" ou entre os grupos "2 - 

Juros e Encargos da Dívida" e "6 - Amortização da 

Dívida"; e 

 
II - portaria da Secretaria de Estado de Economia e 

Planejamento, no que se refere a: 

 

a) esferas orçamentárias, fontes de financiamento e 

grupo de natureza da despesa, observadas as 

vinculações previstas na legislação; 
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b) títulos das ações, desde que constatado erro de 

ordem técnica ou legal; e 

 

c) ajustes na codificação orçamentária, decorrentes da 

necessidade de adequação à classificação vigente, 

desde que não impliquem em mudança de valores e 

finalidade da programação. 

 

§ 2º O Governador do Estado poderá delegar, no 

âmbito do Poder Executivo, ao Secretário de Estado 

de Economia e Planejamento, a abertura dos créditos 

suplementares a que se refere o § 1º, I. 

 

Art. 19. A abertura e reabertura dos créditos 

adicionais, nos limites fixados na Lei Orçamentária 

Anual, por intermédio de decreto do Governador, 

integrarão e modificarão os quadros de detalhamento 

de despesas.   

 

Art. 20. A reabertura dos créditos especiais e 

extraordinários, conforme disposto no art. 152, § 2º, 

da Constituição Estadual, será realizada por decreto 

do Governador e comunicado, individualmente, à 

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.   

 

Parágrafo único. A data limite para reabertura de 

créditos especiais e extraordinários é 30.6.2016. 

 

Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante 

decreto, a criar fontes de recursos e grupos de 

despesas em atividades, projetos e operações 

especiais consignados na Lei Orçamentária de 2016, 

conforme art. 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, 

obedecido o limite autorizado no art. 17, § 5º, desta 

Lei. 

 

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 

créditos adicionais ao Orçamento de Investimento 

para o atendimento de despesas relativas a ações em 

execução no exercício de 2015, mediante a utilização, 

em favor da correspondente empresa estatal e da 

respectiva programação, de saldo de recursos do 

Tesouro Estadual repassados em exercícios anteriores 

ou inscritos em restos a pagar no âmbito dos 

Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social. 
 

Art. 23. O Poder Executivo poderá, mediante 

decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, 

total ou parcialmente, as dotações orçamentárias 

aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 e em créditos 

adicionais, em decorrência da extinção, 

transformação, transferência, incorporação ou 

desmembramento de órgãos e entidades, bem como 

de alterações de suas competências ou atribuições, 

mantida a estrutura programática, expressa por 

categoria de programação, conforme definida no § 2º 

do art. 4º, inclusive os títulos, descritores, metas e 

objetivos, assim como o respectivo detalhamento por 

esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, 

fontes de recursos, modalidades de aplicação e 

identificadores de uso. 

 

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou 

o remanejamento não poderá resultar em alteração 

dos valores das programações aprovadas na Lei 

Orçamentária de 2016 ou em créditos adicionais, 

podendo haver, excepcionalmente, adequação da 

classificação funcional em relação ao novo órgão. 

 

Art. 24. 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; e 

 

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 art. 152, § 3º, da 

Constituição Estadual. 

 

Art. 25. Na programação da despesa os 

investimentos em fase de execução terão prioridade 

sobre os novos projetos. 

 

Art. 26. 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 

educação, cultura, assistência social e saúde, 

observado o disposto nos arts. 12 e 16 da Lei Federal 

nº 4.320, de 1964. 

 

Parágrafo único. As entidades aptas a receberem 

recursos a título de subvenções sociais, a que se 

refere o caput, serão selecionadas em processo 

público de ampla divulgação promovido pelo órgão 

ou entidade concedente para execução de ações, 

programas ou serviços em parceria com a 

Administração Pública Estadual, respeitado o 

estabelecido na Lei Federal nº 13.019, de 31.7.2014. 

 

Art. 27. 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 2016 

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. As entidades aptas a receberem 

recursos a título de contribuições correntes, a que se 

refere o caput, serão selecionadas em processo 

público de ampla divulgação promovido pelo órgão 

ou entidade concedente para execução de ações, 

programas ou serviços em parceria com a 
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Administração Pública Estadual, respeitado o 

estabelecido na Lei Federal nº 13.019, de 2014.   
 

Art. 28. É vedada a destinação de recursos a título de 

auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei Federal nº 

4.320, de 1964, para entidades privadas, ressalvadas 

aquelas sem fins lucrativos. 
 

Parágrafo único. As entidades aptas a receberem 

recursos a título de auxílios, a que se refere o caput, 

serão selecionadas em processo público de ampla 

divulgação promovido pelo órgão ou entidade 

concedente para execução de ações, programas ou 

serviços em parceria com a Administração Pública 

Estadual, respeitado o estabelecido na Lei Federal nº 

13.019, de 2014. 
 

Art. 29. As transferências voluntárias de recursos do 

Estado para os Municípios, a título de cooperação, 

auxílios ou assistência financeira, dependerão da 

comprovação por parte da unidade beneficiada, no 

ato da assinatura do instrumento original, de que se 

encontra em conformidade com o disposto no art. 25 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000. 

 

Art. 30. 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. 31. A alocação dos recursos na Lei 

Orçamentária de 2016 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 de custos de que trata o caput será 

orientado para o estabelecimento da relação entre a 

despesa pública e o resultado obtido, de forma a 

priorizar a análise da eficiência na alocação dos 

recursos, permitindo o acompanhamento das gestões 

orçamentária, financeira e patrimonial. 
 

§ 2º Para fins de acompanhamento e controle de 

custos, serão utilizados o Sistema Integrado de 

Gestão Administrativa - SIGA e o Sistema Integrado 

de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - 

SIGEFES, ou outro sistema que venha a substituí-los, 

ficando o Poder Legislativo obrigado a dotar os 

gabinetes dos parlamentares e a Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 

Controle e Tomada de Contas dos instrumentos 

necessários (acesso via internet e senhas) para o 

cumprimento do disposto constitucional, exigido pela 

legislação em vigor.  
 

§ 3º O acompanhamento dos programas financiados 

com recursos do Orçamento Fiscal será feito no 

módulo de monitoramento do gasto público do 

SIGEFES para fins do cumprimento do inciso XIII 

do art. 56 da Constituição Estadual, ficando o Poder 

Legislativo obrigado a dotar os gabinetes dos 

parlamentares e a Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 

Contas dos instrumentos necessários (acesso via 

internet e senhas) para o cumprimento do disposto 

constitucional, exigido pela legislação em vigor.  

 

Art. 32. A Secretaria de Estado de Economia e 

Planejamento produzirá, findo o ano de 2016, 

Relatório Anual de Avaliação dos Programas do 

Plano Plurianual 2016/2019 cotejando as despesas 

liquidadas das ações que possuam produto definido 

com a execução das metas físicas atribuídas a esses 

produtos. 

 

§ 1º Para fins da avaliação dos resultados alcançados 

pelos programas de governo, o relatório de que trata 

o caput apresentará as metas previstas e realizadas no 

período do Plano Plurianual 2016/2019. 

 

§ 2º A Secretaria de Estado de Economia e 

Planejamento dará publicidade ao relatório de que 

trata este artigo por meios eletrônicos de acesso 

público. 

 

Art. 33. A Lei Orçamentária de 2016 incluirá 

dotações para o pagamento de precatórios, conforme 

estabelecido pela Emenda Constitucional Federal nº 

62, de 09.12.2009. 

 

Art. 34. Todas as entidades sem fins lucrativos que 

receberem recursos públicos diretamente do 

orçamento ou mediante subvenção social, 

contribuição corrente, auxílio, contrato de gestão, 

termo de parceria, acordo, ajustes ou outros 

instrumentos congêneres, obrigatoriamente deverão 

dar publicidade na internet e atender ao disposto na 

Lei Federal nº 12.527, de 2011, e na Lei Federal nº 

13.019, de 2014.  

 
§ 1º No contrato de convênio de qualquer natureza, 

firmado com as entidades, terá que constar em caixa 

alta e em destaque: “ARTIGO 34, E SEUS 

PARÁGRAFOS, DESTA LDO”.  

 
§ 2º As entidades darão publicidade aos convênios 

firmados (inclusive Termo de Cessão de Uso), valor 

ou objeto recebido, sua aplicação e relatório dos 

resultados.  

 
Seção I 

Das Diretrizes Específicas do Orçamento da 

Seguridade Social 

 

Art. 35. O Orçamento da Seguridade Social 

compreenderá as dotações destinadas a atender às 

ações de saúde, previdência e assistência social e 
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obedecerá ao disposto nos arts. 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 - das demais receitas, inclusive próprias e 

vinculadas, de órgãos, fundos e entidades, cujas 

despesas integrem, exclusivamente, o orçamento 

referido no caput; e 
 

IV - 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. 36. O Orçamento de Investimento previsto no 

art. 150, § 5º, 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 observará o valor e a destinação 

constante do orçamento original. 

 

Art. 37. O Orçamento de Investimento será 

discriminado segundo: 

 

I - a classificação funcional; 

 

II - o detalhamento das fontes de financiamento dos 

investimentos; e 

III - os demonstrativos: 

 

a) dos investimentos por função, subfunção e 

programa; 

 

b) dos investimentos por órgão; 

 

c) dos investimentos por órgão e unidade; 

 

d) dos investimentos por programa de trabalho; e 

 

e) dos investimentos detalhados por projetos e 

atividades. 

 

Art. 38. Às empresas integrantes do Orçamento de 

Investimento não se aplicam as normas gerais da Lei 

Federal nº 4.320, de 1964, no que se refere ao regime 

contábil, execução do orçamento e demonstrativo de 

resultado, exceto, no que couber, os preceitos dos 

arts. 109 e 110, para as finalidades a que se destinam. 

 

Art. 39. Fica facultado às empresas públicas e 

sociedades de economia mista que compõem o 

Orçamento de Investimento, se solicitadas pelo Poder 

Executivo, executar o orçamento de entidades 

pertencentes às esferas orçamentárias fiscal e de 

seguridade social, desde que através de Unidades 

Gestoras abertas nessas entidades, especificamente 

para atender esta finalidade, não se caracterizando 

neste caso, transferência de recursos orçamentários. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA 

PÚBLICA ESTADUAL 

 

Art. 40. Na Lei Orçamentária de 2016 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 2015, 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. 41. Os Poderes, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública terão como limites na elaboração 

de suas propostas orçamentárias para pessoal e 

encargos sociais, observados os arts. 19 e 20 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 2000, a despesa da 
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folha de pagamento de abril de 2015 projetada para o 

exercício de 2016, considerando os eventuais 

acréscimos legais. 

 

Art. 42. Para fins de atendimento ao disposto no art. 

154, § 1º, II, da Constituição Estadual, constarão do 

Projeto de Lei Orçamentária de 2016 ações 

específicas visando à 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, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, observados os limites estabelecidos nos arts. 

19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 

2000. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

 

Art. 43. Na hipótese de alteração na legislação 

tributária, posterior ao encaminhamento do Projeto de 

Lei Orçamentária de 2016 ao Poder Legislativo, e 

que implique em excesso de arrecadação, nos termos 

da Lei Federal nº 4.320, de 1964, 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. 44. 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 art. 14 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 2000. 

 
 

CAPÍTULO VIII 

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS DA AGÊNCIA FINANCEIRA 

OFICIAL DE FOMENTO 

 

Art. 45. O Banco de Desenvolvimento do Espírito 

Santo S/A - BANDES, por meio de suas funções de 

agente financeiro de investimentos privados e 

públicos, articulador de interesses governamentais, 

empresariais, setoriais e regionais, e promotor da 

competitividade sustentável, no exercício financeiro 

de 2016, 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 Estratégico 

2015/2018 do Governo do Espírito Santo, conforme 

segue: 
 

I - atuação setorial: 
 

a) ampliação da capacidade competitiva das 

empresas localizadas no Estado: visa articular ações 

diversificadas de fomento às micros, pequenas e 

médias empresas, pertencentes a segmentos 

relevantes da economia estadual, fornecendo crédito 

de longo prazo;  
 

b) promoção de investimentos estratégicos para a 

diversificação econômica, coordenado pela Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento, procurando cumprir 

as seguintes funções: 
 

1. exercer o papel de secretaria-executiva dos 

principais fundos e incentivos (FUNDEPAR e 

INVEST-ES) contribuindo, via análise de viabilidade 

econômica de projetos estratégicos, para a articulação 

de outras fontes financeiras (BNB, repasses do 

BNDES e outros) necessárias a sua viabilização; 
 

2. financiar micros, médias e pequenas empresas 

fornecedoras de bens e serviços para as empresas 

âncoras, ou que venham agregar valor aos produtos 

destas últimas; e    
 

3. promover a realização de estudos e projetos que 

possam subsidiar decisões do Governo relativas ao 

apoio de empreendimentos ou programas 

estratégicos; 
 

c) formação e expansão de redes de fornecimento e 

agregação de valor das grandes cadeias de produção; 
 

d) ampliação da capacidade competitiva das 

atividades ligadas ao comércio exterior; 
 

e) apoio à inovação: potencializar sua ação 

financiadora em projetos de inovação, como gestor 

do FUNCITEC (Fundo Estadual de Ciência e 

Tecnologia), e utilizando sua capacidade de mobilizar 

recursos provenientes de instituições como a FINEP e 

BNDES; 
 

f) inclusão social e produtiva: buscar a maximização 

dos resultados nas operações voltadas para pequenos 

negócios rurais e urbanos, através de ações 

estruturadas procurando-se, sempre que possível, 

associar crédito com consultoria tecnológica e 

assistência técnica em favor da melhoria da 

competitividade de segmentos constituídos, 

essencialmente, por grande número de unidades de 

produção de menor porte; e 
 

g) formulação e apoio de alternativas para os 

prejuízos causados ao setor agropecuário devido a 

crise hídrica; e   
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II - atuação regional: 

 

a) fomento às cadeias produtivas existentes: 

execução de programas multissetoriais de fomento às 

principais cadeias produtivas locais e à atração de 

novos empreendimentos que contribuam para a 

diversificação econômica da região; 

 

b) atração de empreendimentos novos (diversificação 

econômica e adensamento das cadeias produtivas): 

visa a criação de estímulos destinados à atração de 

novos empreendimentos para as regiões, visando, 

principalmente, o adensamento de suas cadeias 

produtivas mais importantes; destaca-se que, o 

esforço de diversificação, deve incluir novos 

empreendimentos que resultam de oportunidades de 

negócios gerados pelo crescimento dos principais 

setores industriais da economia estadual (petróleo, 

gás, siderurgia, etc.); 

 

c) fomento à “economia verde” regional: 

 

1. fomento aos segmentos econômicos produtores de 

bens e serviços ambientais; 

 

2. aproveitamento turístico de áreas de conservação 

ou em processo de recuperação; 

 

3. estímulo à eficiência energética e à utilização de 

fontes alternativas aos combustíveis fósseis; 
 

4. ampliação dos ativos ambientais: recuperação da 

vegetação nativa, sistemas de produção 

agroflorestais, métodos de recomposição dos solos e 

recuperação de nascentes e mananciais de água; 
 

5. ampliação e aperfeiçoamento dos mecanismos 

governamentais de pagamento de serviços 

ambientais; 
 

6. planejamento territorial sob a ótica ambiental: 

consolidação do zoneamento econômico-ecológico, 

construção de indicadores de intensidade da 

economia verde, gestão do uso, controle e 

preservação dos recursos hídricos; e 

 

7. apoio a projetos e pesquisas nas áreas de 

purificação e dessalinização de águas salobras e 

salinas;  
 

d) financiamento das atividades produtivas que 

propiciem a redução das desigualdades de gênero e 

étnico raciais;  
 

e) apoio a investimentos privados que tenham como 

objetivo a agregação de valor à produção, o 

adensamento das cadeias produtivas e a 

diversificação econômica;  
 

f) promoção do desenvolvimento sustentável 

socioeconômico do Espírito Santo, através de 

parceiros de negócios e institucionais;  

g) incentivo à integração de micro, pequenas e 

médias empresas locais aos grandes projetos 

industriais aqui localizados;  

 

h) promoção da integração e do 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;  

 

i) fortalecimento da competitividade estadual e 

incentivo à redução da informalidade, incrementando 

com isso a geração de impostos;  

 

j) colaboração 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;  

 

k) participação nas iniciativas e programas de 

fomento ao setor de tecnologia, buscando promover 

parcerias com instituições com objetivos similares, a 

fim de congregar esforços;  

 

l) contribuição para o surgimento, crescimento e 

consolidação de empresas cujo principal ativo seja o 

capital intelectual;  
 

m) incentivo à qualificação do capital humano, 

através da capacitação de recursos humanos, em nível 

de pós-graduação, e do desenvolvimento do capital 

intelectual;  
 

n) incentivo à melhoria das estruturas administrativas 

e tributárias dos municípios capixabas; 
 

o) participação nas iniciativas que contribuam para o 

desenvolvimento de uma política integrada de 

responsabilidade ambiental no Estado;  
 

p) apoio a investimentos e programas que tenham 

como objetivo preservar os recursos naturais;  
 

q) estímulo à 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;  
 

r) promoção do conhecimento do Espírito Santo, 

disseminando uma imagem positiva do Estado e 

enfatizando seus principais atributos 

socioeconômicos;  

 

s) apoio a ações que busquem aumentar a qualidade e 

a eficiência do atendimento oferecido pelos 

municípios à sociedade, por meio da cultura voltada à 

inovação;  

 

t) ampliação da oferta dos serviços bancários e de 

crédito para investimentos de longo prazo, 
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aproximando-os e disponibilizando-os aos 

empreendedores em todos os municípios capixabas, 

principalmente os do interior;  

 

u) atração e retenção de investimentos privados, 

promovendo o desenvolvimento econômico e a 

geração de empregos, principalmente no interior do 

Estado, objetivando a redução das desigualdades;  

 

v) fortalecimento da dinâmica regional capixaba, por 

meio do incentivo à constituição e apoio ao 

desenvolvimento de arranjos produtivos locais, a 

partir de parcerias que envolvam redes empresariais, 

sociais e tecnológicas;  

 

w) melhoria, qualitativa e quantitativamente, da 

aplicação do crédito rural aos agricultores familiares, 

incentivando a diversificação produtiva e o aumento 

da produtividade no campo; 

 

x) estímulo à competitividade da cadeia produtiva do 

turismo, com ênfase na revitalização de centros 

turísticos, melhoria de infraestrutura e consolidação 

de rotas turísticas;  

 

y) 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 às regras de 

prudência e boa gestão bancária;  

 

z) estímulo à atividade pesqueira com programas 

específicos de incentivos, seja creditício e/ou 

tecnológico, visando melhorias e consolidação em 

toda a cadeia produtiva;  

 
aa) consideração como prioritárias, para concessão 

de empréstimos ou financiamentos, as empresas que 

desenvolvem e apoiam os projetos socioambiental, 

sociocultural e de geração de empregos;  

 
ab) apoio, participação na 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;  

 
ac) fortalecimento do pequeno empreendedor, através 

de financiamentos adequados, apoio técnico e 

parcerias específicas;  

 
ad) ampliação na atuação dos instrumentos de 

microcrédito, em parceria com os municípios;  

 
ae) fortalecimento e ampliação na atuação dos bancos 

comunitários de microcrédito, participando, 

inclusive, na formulação e estruturação dos seus 

instrumentos;  

 

af) execução de políticas públicas voltadas para a 

garantia dos direitos das pessoas com deficiências;  

ag) ampliação da capacidade competitiva das 

empresas localizadas no Estado, tendo em vista a 

consolidação do Espírito Santo como polo de 

comércio internacional e nacional;  
 

ah) aceleração da diversificação da economia 

capixaba em direção a segmentos mais intensivos em 

tecnologias ou mais intensivos na geração de valor 

agregado;  
 

ai) estímulo à maior participação dos negócios 

localizados no Estado nos fornecimentos às grandes 

cadeias produtivas; e 
 

aj) contribuição com as demais políticas 

governamentais para a inclusão social, o 

desenvolvimento regionalmente equilibrado e 

responsável do ponto de vista ambiental.  
 

§ 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. 
 

§ 3º Até o final dos meses de agosto e fevereiro, o 

BANDES demostrará e avaliará o cumprimento das 

metas estabelecidas neste artigo, incisos e alíneas, em 

audiência pública na Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 

Tomadas de Contas da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo.  

 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 46. A execução da Lei Orçamentária de 2016 e 

dos créditos adicionais obedecerá aos princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência na 

Administração Pública Estadual. 
 

Parágrafo único. Para a execução orçamentária, 

financeira e contábil, os órgãos e entidades dos 

Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública 

utilizarão o Sistema Integrado de Gestão das 

Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES. 

 
Art. 47. A despesa não poderá ser realizada se não 

houver comprovada e suficiente disponibilidade de 
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dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a 

adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua 

realização sem observar a referida disponibilidade. 

 
§ 1º A contabilidade registrará todos os atos e fatos 

relativos à gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, independentemente de sua legalidade, 

sem prejuízo das responsabilidades e demais 

consequências advindas da inobservância do disposto 

no caput deste artigo. 

 

§ 2º Para assegurar o acompanhamento da execução 

orçamentária, o conhecimento da composição 

patrimonial, a determinação dos custos e a análise 

dos resultados econômicos e financeiros a que se 

refere o art. 85 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, 

integrarão os serviços de contabilidade do Estado 

todos os órgãos e setores que possuam atribuições 

inerentes à escrituração e evidenciação da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial das entidades 

integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social do Estado. 

 

§ 3º Os prazos para o fechamento contábil relativo à 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no 

âmbito do Sistema Integrado de Gestão das Finanças 

Públicas do Espírito Santo - SIGEFES, serão 

determinados por meio de decreto que trata do 

encerramento do exercício. 

 
Art. 48. Para os efeitos do art. 16, § 3º, da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 2000, entende-se 

como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não 

ultrapasse, para bens e serviços, os limites previstos 

no art. 24, I e II, da Lei Federal nº 8.666, de 

21.6.1993. 

 
Art. 49. Na hipótese do Projeto de Lei Orçamentária 

de 2016 não ser sancionado pelo Governador até 

31.12.2015, a programação dele constante, na forma 

da proposta enviada à Assembleia Legislativa, fica 

limitada ao valor liquidado em 2015 por unidade 

orçamentária e poderá ser executada até o limite de 

1/12 (um doze avos), ao mês, do total liquidado em 

2015 em cada unidade orçamentária, até que o 

projeto seja sancionado. 

 

§ 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 2015. 

 

§ 3º Não se incluem no limite previsto no caput deste 

artigo as dotações para atender às despesas com: 

 

I - pessoal e encargos sociais; 

 

II - benefícios assistenciais; 

III - PASEP; 
 

IV - serviço da dívida; 
 

V - transferências constitucionais e legais a 

Municípios; 
 

VI - atendimento ambulatorial, emergencial e 

hospitalar com recursos do Sistema Único de Saúde - 

SUS; e 
 

VII - calamidade pública. 

 

Art. 50. Em cumprimento ao art. 54 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 2000, 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. 

 

§ 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. 51. 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, às 

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. 52. 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, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, excluídas as 

despesas que constituem obrigações constitucionais 

ou legais. 
 

Parágrafo único. A limitação de empenho referida 

no caput deste artigo deverá ser realizada por cada 
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Poder ou órgão de forma autônoma, após 

apresentação das devidas justificativas, metodologia 

e memória de cálculo por parte do Poder Executivo, 

que comprovem que a realização da receita não 

comportará o cumprimento das metas de resultado 

primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 

Metas Fiscais. 
 

Art. 53. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal 

de Contas e o Poder Executivo, por meio da 

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, 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 e a modalidade de 

aplicação, conforme estabelecido no art. 6º da 

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro 

Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 

163, de 2001, e em suas alterações. 
 

§ 1º As alterações dos quadros de detalhamento de 

despesa, que implicarem exclusivamente em 

alteração de identificadores de uso (IU) e 

modalidades de aplicação (MA), serão aprovadas por 

meio de atos administrativos próprios pelos 

responsáveis de cada órgão integrante dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, e publicados no 

Diário Oficial. 
 

§ 2º 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 arts. 9º e 13 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 2000. 
 

§ 3º Os recursos correspondentes às dotações 

orçamentárias, compreendidos os créditos 

suplementares e especiais destinados aos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública ser-lhes-ão entregues 

até o dia 20 (vinte) de cada mês. 
 

§ 4º O Poder Executivo disponibilizará à Assembleia 

Legislativa os mecanismos eletrônicos necessários ao 

acompanhamento e monitoramento da execução 

orçamentária. 
 

Art. 54. As unidades orçamentárias responsáveis pela 

execução dos créditos orçamentários e adicionais 

aprovados especificarão o elemento de despesa 

somente no momento em que processar o empenho 

da despesa, observados os limites fixados para cada 

categoria de programação e respectivos grupos de 

natureza da despesa, fontes de recursos e 

modalidades de aplicação. 

Art. 55. 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. 56. O Poder Executivo enviará à Assembleia 

Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária em meio 

eletrônico, inclusive na forma de banco de dados. 

 

§ 1º O banco de dados referente ao caput deste artigo 

será disponibilizado na forma acordada entre os 

Poderes Legislativo e Executivo, com sua despesa 

regionalizada e discriminada por elemento de 

despesa. 

 

§ 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. 57. Todas as tabelas referentes ao sistema de 

elaboração do orçamento anual e aos projetos que as 

alterem serão enviados pelo Poder Executivo por 

meio eletrônico, juntamente com o Projeto de Lei 

Orçamentária Anual, de acordo com o disposto nesta 

Lei, e no prazo regimental, após o encaminhamento à 

sanção do Governador do autógrafo do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual, o Poder Legislativo enviará 

também, por meio eletrônico, os dados e informações 

relativos ao autógrafo, indicando: 

 

I - em relação a cada categoria de programação e 

grupo de natureza da despesa dos projetos originais, o 

total dos acréscimos e o total dos decréscimos, por 

fonte de recursos, realizados pela Assembleia 

Legislativa; e 

 

II - as novas categorias de programação e, em relação 

a essas, as fontes de recursos e as denominações 

atribuídas. 

 

Art. 58. O Poder Executivo investirá na estruturação 

de projetos por meio de Parcerias Público-Privadas - 

PPPs, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 

30.12.2004. 

 

Art. 59. Integram esta Lei os Anexos I e II, contendo: 

 

I - Anexo I - Metas Fiscais; e 

 

II - Anexo II - Riscos Fiscais. 
 

Art. 60. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

ANEXO I - METAS FISCAIS 
 

A Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 

2000 (LRF), estabelece, em seu artigo 4º, §§ 1º e 2º, 

que integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
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(LDO) o Anexo de Metas Fiscais (AMF). Em 

cumprimento a essa determinação legal, o referido 

Anexo inclui os seguintes demonstrativos: 

 

 Demonstrativo I: Metas Anuais (LRF, Art 4º, § 

1º) 

Estabelece metas anuais, em 

valores correntes e constantes, 

relativas a receitas, despesas, 

resultado nominal e primário e 

montante da dívida pública, para o 

exercício a que se referirem e para 

os dois seguintes; 

 

 Demonstrativo II: Avaliação do Cumprimento 

das Metas Fiscais do Exercício Anterior (LRF, 

Art 4º, § 2º, Inciso I) 

Compara as metas fixadas e o 

resultado obtido no exercício 

financeiro do segundo ano 

anterior ao ano de referência da 

LDO, incluindo análise dos 

fatores determinantes para o 

alcance ou não dos valores 

estabelecidos como metas; 

 

 Demonstrativo III: Metas Fiscais Atuais 

Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios 

Anteriores (LRF, Art 4º, § 2º, Inciso II) 

Estabelece as Metas Anuais, 

instruído com memória e 

metodologia de cálculo que 

justifiquem os resultados 

pretendidos, comparadas com as 

metas fiscais fixadas nos três 

exercícios anteriores, com valores 

demonstrados a preços correntes e 

constantes;  

 
 Demonstrativo IV: Evolução do Patrimônio 

Líquido (LRF, Art 4º, § 2º, Inciso III) 

Contém a demonstração da 

evolução do Patrimônio Líquido 

dos últimos três exercícios 

anteriores ao ano de edição da 

respectiva Lei de Diretrizes 

Orçamentárias;  

 

 Demonstrativo V: Origem e Aplicação dos 

Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos 

(LRF, Art 4º, § 2º, Inciso III) 

Estabelece a origem e a aplicação 

dos recursos obtidos com a 

alienação de ativos, sendo vedada 

a aplicação de receita de capital 

derivada da alienação de bens e 

direitos que integram o 

patrimônio público para o 

financiamento de despesa 

corrente, salvo se destinada por lei 

ao Regime Geral de Previdência 

Social ou ao RPPS;  

 

 Demonstrativo VI: Avaliação da Situação 

Financeira e Atuarial do Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores (RPPS) (LRF, Art 4º, 

§ 2º, Inciso IV, alínea “a”) 

A avaliação da situação financeira 

é baseada no Demonstrativo das 

Receitas e Despesas 

Previdenciárias do Regime 

Próprio de Previdência dos 

Servidores Públicos, publicado no 

Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária - RREO do último 

bimestre do segundo ao quarto 

anos anteriores ao ano de 

referência da LDO;  

 

 Demonstrativo VII: Estimativa e Compensação 

da Renúncia de Receita (LRF, Art 4º, § 2º, Inciso 

V) 

A renúncia compreende 

incentivos fiscais, anistia, 

remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção 

em caráter não geral, alteração de 

alíquota ou modificação de base 

de cálculo que implique redução 

discriminada de tributos ou 

contribuições, e outros benefícios 

que correspondam a tratamento 

diferenciado;  

 

  Demonstrativo VIII: Margem de Expansão das 

Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 

(LRF, Art 4º, § 2º, Inciso V) 

Estabelece a margem de expansão 

das despesas de caráter 

continuado acompanhado de 

análise técnica. 

 

Os conceitos adotados na composição dos índices e 

valores do Anexo de Metas Fiscais tiveram como 

base a Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 

2014, que aprova a 6ª edição do Manual de 

Demonstrativos Fiscais (MDF) aplicado à União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme a 

seguir: 

 

Receita Total - Registra os valores estimados de 

Receita Total.  
 

Receitas Primárias - Correspondem ao total das 

receitas orçamentárias 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. 
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Despesa Total - Registra os valores estimados de 

Despesa Total. 

 
Despesas Primárias - Correspondem ao total das 

despesas orçamentárias 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 - Corresponde ao 

montante total apurado: 

 das obrigações financeiras, inclusive as 

decorrentes de emissão de títulos, assumidas 

em virtude de leis, contratos, convênios ou 

tratados; 

 das obrigações financeiras, assumidas em 

virtude da realização de operações de crédito 

para amortização em prazo superior a doze 

meses, ou que, embora de prazo inferior a doze 

meses, tenham constado como receitas no 

Orçamento; 

 dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 

de maio de 2000 e não pagos durante a 

execução do Orçamento em que houverem sido 

incluídos. 

 

Dívida Consolidada Líquida (DCL) - Corresponde à 

dívida pública consolidada, deduzidos os valores 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 somada 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 financeiro 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 à LDO e para os dois exercícios seguintes. 

 
 Demonstrativo I: Metas Anuais (LRF, Art 4º, § 1º) 
 

Parâmetros aplicados para estabelecer as Metas 

Anuais 

 
Os parâmetros macroeconômicos adotados para 

estabelecer as metas anuais na LDO 2016, utilizados no 

cálculo dos índices e dos valores correntes e constantes 

para os exercícios de 2016, 2017 e 2018, foram: o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 

IPCA em 5,64% em 2016, 5,16% em 2017 e 5,03% em 

2018, o Produto Interno Bruto - PIB Nacional em 

1,16% para 2016, 2,05% para 2017 e 2,38% para 2018, 

o Crescimento do PIB Estadual estimado em 1,16% 

para 2016, 2,05% para 2017 e 2,38% para 2018, e a taxa 

de câmbio em R$ 3,36 para 2016, R$ 3,13 para 2017 e 

R$ 3,17 para 2018, conforme a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018

IPCA  (%) * 5,64              5,16             5,03            

CRESCIMENTO REAL DO PIB NACIONAL  (%) * 1,16              2,05             2,38            

CRESCIMENTO DO PIB ESTADUAL  (%) ** 1,16              2,05             2,38            

CÂMBIO (R$ / US$ - média) * 3,36              3,13             3,17            

* FONTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL / EXPECTATIVAS DE MERCADO / PROJEÇÕES DO DIA 31/03/2015.

** PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SEFAZ

ANOS
ÍNDICES

PARÂMETROS MACROECONÔMICOS PROJETADOS



24 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 03 de julho de 2015 

 
Receitas Primárias (I) = Receita Total  

Receita Patrimonial 

Alienação de Bens  

Operações de Crédito 

Amortização de Empréstimos 

 

(-)  

(-) 

(-)  

(-) 
 
 
Despesas Primárias (II) = Despesa Total 

Juros e Encargos da Dívida  

Amortização da Dívida e Aquisição de Títulos de 
Capital Integralizado 

Concessão de Empréstimos com Retorno 
Garantido 

 

(-)  

 

(-) 

(-)  

 
 
Resultado Primário (III) = Receitas Primárias (I) 

Despesas Primárias (II) 

 

(-)  
 
 
Resultado Nominal = Saldo da Dívida Fiscal de Determinado Ano 

Saldo da Dívida Fiscal do Ano Anterior 

  

(-) 
 
 
Dívida Consolidada Líquida (DCL) = Dívida Pública Consolidada 

Ativo Disponível 

Haveres Financeiros 

Restos a Pagar Processados 

 

(-) 

(-) 

(-) 
 
 
Dívida Fiscal Líquida = Dívida Consolidada Líquida 

Receitas de Privatizações 

Passivos Reconhecidos 

 

(+) 

(-) 
 
 
Valores a Preços Correntes = Reajuste pelo IPCA  
 

Índice para Deflação de Preços Correntes 
 

Ano Base 2015 = 1,00000 

Ano 2016 = 1 + IPCA 2016 / 100 

Ano 2017 = ((1 + (IPCA 2016 /100)) * ((1 + (IPCA 2017 /100)) 

Ano 2018 = ((1 + (IPCA 2016 /100)) * ((1 + (IPCA 2017/100)) * ((1 + (IPCA 2018 /100)) 
 
 
Valores a Preços Constantes = Ano 2015 

Ano 2016 

Ano 2017 

Ano 2018 

Valor Corrente 

Valor Corrente / Índice para Deflação 

Valor Corrente / Índice para Deflação 

Valor Corrente / Índice para Deflação 

AMF - DEMONSTRATIVO I (LRF, Art. 4º, § 1º) R$ MIL

CORRENTE CONSTANTE CORRENTE CONSTANTE CORRENTE CONSTANTE

( A ) (A / PIB)*100 ( B ) (B / PIB)*100 ( C ) (C / PIB)*100

RECEITA TOTAL 16.784.218     15.888.127     13,60               17.050.477     15.348.204     13,54            18.076.462     15.492.485     14,02            

RECEITAS PRIMÁRIAS ( I ) 14.976.734     14.177.143     12,14               16.016.894     14.417.811     12,72            17.139.860     14.689.768     13,29            

DESPESA TOTAL 16.643.928     15.755.328     13,49               16.797.824     15.120.775     13,34            17.876.268     15.320.908     13,86            

DESPESAS PRIMÁRIAS ( II ) 15.944.665     15.093.397     12,92               16.011.723     14.413.157     12,71            16.902.865     14.486.651     13,11            

RESULTADO PRIMÁRIO (III = I - II) (967.931)          (916.255)          (0,78)                5.171                4.654                0,00              236.995           203.117           0,18              

RESULTADO NOMINAL 858.350           812.524           0,70                 (60.316)            (54.294)            (0,05)             (210.114)          (180.079)          (0,16)             

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 7.914.705        7.492.148        6,41                 8.022.823        7.221.846        6,37              7.989.934        6.847.797        6,20              

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 5.322.126        5.037.984        4,31                 5.297.092        4.768.245        4,21              5.124.199        4.391.710        3,97              

RECEITAS PRIMÁRIAS ADVINDAS DE PPP (IV) -                    -                    -                   -                    -                    -                -                    -                    -                

DESPESAS PRIMÁRIAS GERADAS DE PPP (V) 85.623             81.052             0,07                 94.186             84.782             0,07              103.604           88.794             0,08              

IMPACTO DO SALDO DAS PPP (VI) = (IV - V) (85.623)            (81.052)            (0,07)                (94.186)            (84.782)            (0,07)             (103.604)          (88.794)            (0,08)             

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, 16/04/2015

VALOR VALOR VALOR
% PIB (ES)

METAS ANUAIS

ANEXO DE METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2016

2016

ESPECIFICAÇÃO % PIB (ES)

2017 2018

% PIB (ES)
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Memória e metodologia de cálculo das Metas 

Anuais de Resultado Primário. 
 

 

Os valores que constituem o cenário utilizado 

basearam-se em dados do Relatório Focus produzido 

pelo Banco Central (posição em 31/03/2015). Os 

demais indicadores foram estimados pela Gerencia de 

Política Fiscal e da Dívida Pública - GEPOF da 

SEFAZ. 

 

As receitas para os exercícios de 2016 a 2018 foram 

estimadas considerando-se o Orçamento aprovado 

pelo Legislativo para o exercício de 2015, bem como 

o comportamento da arrecadação do ano em curso. 

Foram também ponderadas as circunstâncias de 

ordem conjuntural (cenário econômico) e específicas 

que afetam o desempenho de cada fonte de receita. 

As projeções foram realizadas considerando o 

cenário macroeconômico atual. 

  

O cálculo da Meta de Resultado Primário segundo a 

metodologia estabelecida pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, Manual de 

Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 

Nacional 6º Edição, aplicado aos resultados 

expressos acima resulta nas metas indicadas abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memória e metodologia de cálculo das Metas Anuais de Resultado Nominal e montante da Dívida 

Pública 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ mil

2016 2017 2018

1 - RECEITA TOTAL 16.784.218          17.050.477          18.076.462          

RECEITA CORRENTE 17.818.712          19.135.495          20.426.223          

RECEITA CAPITAL 1.443.980           606.672              569.311              

RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIA 2.280.775           2.439.858           2.610.005           

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (4.759.249)          (5.131.548)          (5.529.077)          

2 - DEDUÇÃO DA RECEITA 1.807.484           1.033.583           936.602              

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 484.326              555.496              504.245              

ALIENAÇÃO DE BENS 2.374                  2.547                  2.739                  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.320.785           475.540              429.618              

3 - RECEITAS PRIMÁRIAS (1 -  2) 14.976.734          16.016.894          17.139.860          

4 - DESPESA TOTAL 16.643.928          16.797.824          17.876.268          

DESPESAS CORRENTES 11.968.972          12.670.789          13.493.258          

DESPESAS DE CAPITAL 2.394.182           1.687.177           1.773.005           

DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.280.775           2.439.858           2.610.005           

5 - DEDUÇÃO DA DESPESA 699.263              786.101              973.402              

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 395.081              424.557              532.168              

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 304.182              361.544              441.234              

7 - DESPESAS PRIMÁRIAS (4 - 5 - 6) 15.944.665          16.011.723          16.902.865          

RESULTADO PRIMÁRIO (3 - 6) (967.931)             5.171                  236.995              

FONTE: SEFAZ

RESULTADO PRIMÁRIO - VALORES CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO
Previsão

R$ Mil

2016 2017 2018

1 - DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (OU FUNDADA) 7.914.705   8.022.823   7.989.934    

2 - DEDUÇÃO DA RECEITA (2.1+2.2-2.3) 2.592.578   2.725.731   2.865.734    

2.1 - ATIVO DISPONÍVEL 1.887.944   1.982.341   2.081.459    

2.2 - HAVERES FINANCEIROS 972.454     1.025.939   1.082.366    

2.3 - RESTOS A PAGAR 267.820     282.550      298.090      

3 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (1 - 2) 5.322.126   5.297.092   5.124.199    

4 - RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES

5 - PASSIVOS RECONHECIDOS 641.478     676.760      713.981      

6 - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (3+4-5) 4.680.648   4.620.332   4.410.218    

RESULTADO NOMINAL (ANO ATUAL - ANTERIOR) 858.350     (60.316)       (210.114)     

FONTE: SEFAZ

Previsão
ESPECIFICAÇÃO

RESULTADO NOMINAL
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Os saldos da Dívida Pública Contratual foram 

projetados com base no fechamento do último 

exercício, 31 de dezembro de 2014, seguindo a 

periodicidade e as condições de pagamentos 

prefixados contratualmente, dos contratos firmados e 

dos novos contratos previstos no Programa de Ajuste 

Fiscal - PAF. 

  

O cálculo da Meta de Resultado Nominal obedeceu à 

metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por 

meio das Portarias expedidas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional - STN, relativas às normas de 

Contabilidade Pública. 

 
 Demonstrativo II: Avaliação do Cumprimento 

das Metas Fiscais do Exercício Anterior (LRF, 

Art 4º, § 2º, Inciso I) 

 

A Lei 10.067/13 - LDO 2014 estabeleceu as metas 

fiscais para o triênio 2014-2016 e as diretrizes para a 

elaboração e execução do Orçamento referente ao 

exercício de 2014. A receita total foi estimada na 

LDO em R$ 14.263 milhões, a despesa foi definida 

em R$ 13.408 milhões, a meta de resultado primário 

foi fixada em menos R$ 471 milhões e a meta de 

resultado nominal foi fixada em R$ 1.381 milhões. 

  

Na LOA, a receita total foi reestimada para 2014 em 

R$ 15.502 milhões, idêntica à despesa. E ao final do 

exercício a receita realizada foi de R$ 15.003 milhões 

e a despesa realizada de R$ 15.156 milhões.  

 

O resultado primário é obtido a partir das receitas 

primárias, subtraídas das despesas primárias, cuja 

metodologia de cálculo consiste em deduzir da 

receita total as receitas de rendimentos financeiros, 

operações de crédito e alienação de bens, e da 

despesa total deduz-se o pagamento de juros, 

encargos e amortizações da dívida, conforme 

demonstrativo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A meta de Resultado Nominal representa a variação 

da Dívida Fiscal Líquida de um período (um ano) em 

relação ao imediatamente anterior. No exercício de 

2014, a meta prevista na LDO para o resultado 

nominal era de R$ 1.381 milhões, e o valor realizado 

foi de R$ 751 milhões. 

  

Em relação às metas previstas na LDO para os saldos 

da Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada 

Líquida, os valores eram de R$ 7.576 milhões e R$ 

4.844 milhões, respectivamente. Ao final do 

exercício de 2014, o saldo da Dívida Pública 

Consolidada foi de R$ 6.063 milhões, e o saldo da 

Dívida Consolidada Líquida foi de R$ 3.182 milhões. 

O demonstrativo dos valores previstos e realizados 

consta a seguir. 

  

O crescimento do PIB estimado na LDO 2014 para o 

Estado do Espírito Santo foi de +2,5% enquanto o 

resultado apresentado no Indicador Trimestral do PIB 

do ES elaborado pelo Instituto Jones dos Santos 

Neves foi de avanço acumulado em 2014 de +4,6%.   

R$ Mil

PREVISTO REALIZADO

1 - RECEITA TOTAL 14.263.817         15.003.851         

2 - DEDUÇÃO DA RECEITA 1.859.355           1.315.173           

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 320.070              457.734              

ALIENAÇÃO DE BENS 4.613                 2.086                 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.534.672           855.353              

3 - RECEITAS PRIMÁRIAS (1 -  2) 12.404.462         13.688.678         

4 - DESPESA TOTAL 13.407.988         15.156.024         

5 - DEDUÇÃO DA DESPESA 532.506              478.975              

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 292.846              250.537              

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 239.661              228.438              

6 - DESPESAS PRIMÁRIAS (4 - 5) 12.875.482         14.677.049         

RESULTADO PRIMÁRIO (3 - 6) (471.020)             (988.371)             

FONTE: SEFAZ

ESPECIFICAÇÃO
2014
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AMF - DEMONSTRATIVO II (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso I) R$ MIL

PREVISTAS * REALIZADAS VALOR %

(A) (B) (C = B - A) (D = (C/A) X 100)

RECEITA TOTAL 14.263.817         11,57       15.003.851     12,18       740.034                5,19                      

RECEITAS PRIMÁRIAS ( I ) 12.404.462         10,07       13.688.678     11,11       1.284.216            10,35                    

DESPESA TOTAL 13.407.988         10,88       15.156.024     12,30       1.748.036            13,04                    

DESPESAS PRIMÁRIAS ( II ) 12.875.482         10,45       14.677.049     11,91       1.801.567            13,99                    

RESULTADO PRIMÁRIO (III = I - II) (471.020)             (0,38)        (988.371)          (0,80)        (517.351)              109,84                  

RESULTADO NOMINAL 1.381.352           1,12          751.497           0,61          (629.855)              (45,60)                   

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 7.575.628           6,15          6.062.940        4,92          (1.512.688)           (19,97)                   

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 4.844.031           3,93          3.182.321        2,58          (1.661.710)           (34,30)                   

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, 16/04/2015

* LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 10.067, DE 07.08.2013 (LDO 2014)

2016

% PIB (ES) % PIB (ES)

VARIAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

2014

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 
 

 
 Demonstrativo III: Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores (LRF, 

Art 4º, § 2º, Inciso II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMF - DEMONSTRATIVO III (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso II) R$ MIL

2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

RECEITA TOTAL 13.494.651 15.003.851 11,18     15.850.696 5,64          16.784.218 5,89         17.050.477 1,59         18.076.462   6,02         

RECEITAS PRIMÁRIAS ( I ) 12.305.540 13.688.678 11,24     13.791.440 0,75          14.976.734 8,59         16.016.894 6,95         17.139.860   7,01         

DESPESA TOTAL 13.721.665 15.156.024 10,45     15.343.473 1,24          16.643.928 8,48         16.797.824 0,92         17.876.268   6,42         

DESPESAS PRIMÁRIAS ( II ) 13.227.402 14.677.049 10,96     14.765.265 0,60          15.944.665 7,99         16.011.723 0,42         16.902.865   5,57         

RESULTADO PRIMÁRIO (III = I - II) (921.862)      (988.371)      7,21       (973.825)      (1,47)        (967.931)      (0,61)        5.171            (100,53)   236.995        4.483,50 

RESULTADO NOMINAL 1.061.222    751.497       (29,19)    1.194.981    59,01       858.350       (28,17)      (60.316)        (107,03)   (210.114)       248,36    

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 5.938.302    6.062.940    2,10       7.837.374    29,27       7.914.705    0,99         8.022.823    1,37         7.989.934     (0,41)        

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2.582.443    3.182.321    23,23     4.295.567    34,98       5.322.126    23,90       5.297.092    (0,47)        5.124.199     (3,26)        

2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

RECEITA TOTAL 15.324.585 16.031.468 4,61       15.850.696 (1,13)        15.888.127 0,24         15.348.204 (3,40)        15.492.485   0,94         

RECEITAS PRIMÁRIAS ( I ) 13.974.225 14.626.218 4,67       13.791.440 (5,71)        14.177.143 2,80         14.417.811 1,70         14.689.768   1,89         

DESPESA TOTAL 15.582.384 16.194.064 3,93       15.343.473 (5,25)        15.755.328 2,68         15.120.775 (4,03)        15.320.908   1,32         

DESPESAS PRIMÁRIAS ( II ) 15.021.097 15.682.284 4,40       14.765.265 (5,85)        15.093.397 2,22         14.413.157 (4,51)        14.486.651   0,51         

RESULTADO PRIMÁRIO (III = I - II) (1.046.871)  (1.056.065)  0,88       (973.825)      (7,79)        (916.255)      (5,91)        4.654            (100,51)   203.117        4.263,99 

RESULTADO NOMINAL 1.205.128    802.967       (33,37)    1.194.981    48,82       812.524       (32,01)      (54.294)        (106,68)   (180.079)       231,67    

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 6.743.562    6.478.193    (3,94)      7.837.374    20,98       7.492.148    (4,40)        7.221.846    (3,61)        6.847.797     (5,18)        

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2.932.634    3.400.279    15,95     4.295.567    26,33       5.037.984    17,28       4.768.245    (5,35)        4.391.710     (7,90)        

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, 16/04/2015

ESPECIFICAÇÃO
VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO
VALORES A PREÇOS CONSTANTES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016
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 Demonstrativo IV: Evolução do Patrimônio Líquido (LRF, Art 4º, § 2º, Inciso III) 

 

 

 
 Demonstrativo V: Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos (LRF, Art 4º, § 2º, 

Inciso III) 

 

AMF - DEMONSTRATIVO IV (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %

PATRIMÔNIO / CAPITAL 243.228.377          2,52        243.228.377          1,62         243.228.377          1,91           

RESERVAS 1.031.870               0,01        1.031.870               0,01         1.031.870               0,01           

RESULTADO ACUMULADO 9.425.331.264       97,47      14.775.417.917 98,37      12.465.696.933 98,08        

TOTAL 9.669.591.511       100,00   15.019.678.164    100,00    12.709.957.180    100,00      

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %

PATRIMÔNIO -          -           -             

RESERVAS -          -           -             

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 295.751.069          100,00   286.019.097 100,00    542.621.895 100,00      

TOTAL 295.751.069          100,00   286.019.097          100,00    542.621.895          100,00      

FONTE: SIGEFES/SIAFEM/GECOG/SEFAZ - emitido em 19/03/2015 às 17h49min

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2016

REGIME PREVIDENCIÁRIO

AMF - DEMONSTRATIVO V (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso III) R$ 1,00

2014 2013 2012

(a) (b) (c)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 2.086.218                        2.384.674                        4.336.680                        

Alienação de Bens Móveis 1.997.929                        2.329.335                        4.297.324                        

Alienação de Bens Imóveis 88.289                              55.339                              39.356                              

2014 2013 2012

(d) (e) (f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) -                                    -                                    -                                    

DESPESAS DE CAPITAL -                                    -                                    -                                    

Investimentos -                                    -                                    -                                    

Inversões Financeiras -                                    -                                    -                                    

Amortização da Dívida -                                    -                                    -                                    

DESPESAS CORRENTES DA SUPPIN -                                    -                                    -                                    

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA -                                    -                                    -                                    

Regime Geral de Previdência Social -                                    -                                    -                                    

Regime Próprios de Previdência dos Servidores -                                    -                                    -                                    

2014 2013 2012

(g) = ((a I - d II) + h III) (h) = ((b I - e II) + i III) (i) = (c I - f II)

VALOR (III) 16.022.311                      13.936.093                      11.551.419                      

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS

2- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em

restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as  despesas executadas estão segregadas em: 

2016

RECEITAS REALIZADAS

SALDO FINANCEIRO

DESPESAS EXECUTADAS

1- Nos exercícios de 2012, 2013 e 2014 os recursos de alienação de ativos encontram-se em disponibilidade financeira (banco), ou seja, tais recursos não foram 

gastos;

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 ;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do

art. 35, inciso II da Lei 4,320/64.
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 Demonstrativo VI: Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores (RPPS) (LRF, Art 4º, § 2º, Inciso IV, alínea “a”) 

 

 

 

AMF - DEMONSTRATIVO VI (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2012 2013 2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)            386.706.807            322.719.744 502.994.939           

RECEITAS CORRENTES            386.805.736            360.224.265             520.504.400 

Receita de Contribuições            264.960.569            302.664.775             354.338.056 

Contribuição Servidor            263.985.051            301.032.108             352.222.701 

Pessoal Civil            211.132.274            243.270.578             273.902.686 

Pessoal Militar               52.852.777               57.761.530               78.320.015 

Contribuição Patronal                                -                                  -                   2.106.081 

Pessoal Civil                                -                                  -                   2.106.081 

Pessoal Militar                                -                                  -   

Outras Receitas de Contribuições                    975.518                 1.632.667                         9.274 

Receita Patrimonial            115.042.352               51.245.355             158.140.758 

Receitas de Serviços                    398.727                    428.409                     345.919 

Outras Receitas Correntes                 6.404.089                 5.885.726                 7.679.667 

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                 6.359.768                 5.044.272                 7.258.043 

Demais Receitas Correntes                       44.321                    841.454                     421.625 

RECEITAS DE CAPITAL                         1.933                       22.845                                -   

Alienação de Bens, Direitos e Ativos                   1.933,00                       22.845 

Amortização de Empréstimos                                -                                  -   

Outras Receitas de Capital                                -                                  -   

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA                    100.862               37.527.366               17.509.461 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)         1.396.300.759         1.593.166.145         1.854.783.510 

RECEITAS CORRENTES         1.396.300.759         1.593.166.145         1.867.928.313 

Receita de Contribuições         1.396.297.681         1.593.130.659         1.867.912.314 

Patronal            426.716.134            488.236.896             558.287.564 

Pessoal Civil            344.426.744            397.496.619             437.381.940 

Pessoal Militar               82.289.391               90.740.277             120.905.624 

Para Cobertura de Déficit Atuarial            969.581.547         1.104.893.763         1.309.624.750 

Em Regime de Débitos e Parcelamentos                                -                                  -   

Receita Patrimonial                                -                                  -   

Receita de Serviços                                -                                  -   

Outras Receitas Correntes                         3.078                       35.486                       15.999 

RECEITAS DE CAPITAL                                -                                  -   

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                -                                  -           13.144.803,48 

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) 1.783.007.566       1.915.885.889       2.357.778.449        

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS)

2016
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AMF - DEMONSTRATIVO VI (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2012 2013 2014

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV) 1.641.378.119,13  1.853.253.290,46  2.129.606.375,83  

ADMINISTRAÇÃO            38.836.139,50            34.837.122,03             40.047.005,83 

   Despesas Correntes            38.306.649,16            29.865.214,87             35.846.807,94 

   Despesas de Capital                 529.490,34              4.971.907,16               4.200.197,89 

PREVIDÊNCIA       1.602.541.979,63       1.818.416.168,43        2.089.559.370,00 

Pessoal Civil       1.197.350.723,86       1.390.931.698,38        1.497.491.651,96 

Pessoal Militar            368.813.980,22          403.294.705,61           464.555.578,85 

Outras Despesas Previdenciárias            36.377.275,55            24.189.764,44           127.512.139,19 

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS              3.126.715,00                                -   

Demais Despesas Previdenciárias            33.250.560,55            24.189.764,44           127.512.139,19 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)           7.266.519,01           7.540.893,60            8.263.774,79 

ADMINISTRAÇÃO              7.266.519,01              7.540.893,60               8.263.774,79 

   Despesas Correntes              7.266.519,01              7.540.893,60               8.263.774,79 

   Despesas de Capital                                -                                  -   

PREVIDÊNCIA                                -                                  -   

   Despesas Correntes                                -                                  -   

   Despesas de Capital                                -                                  -   

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)         1.648.644.638         1.860.794.184         2.137.870.151 

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)            134.362.928               55.091.705             219.908.298 

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 2012 2013 2014

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 138.463.677,77         167.065.291,92         176.686.246,14         

PLANO FINANCEIRO          138.463.677,77          167.065.291,92           176.686.246,14 

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras          138.463.677,77          167.065.291,92           176.686.246,14 

Recursos para Formação de Reserva                                -                                  -   

Outros Aportes para o RPPS                                -                                  -   

PLANO PREVIDENCIÁRIO                                -                                  -   

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                -                                  -   

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                                -                                  -   

Outros Aportes para o RPPS                                -                                  -   

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                -                                  -                                  -   

BENS E DIREITOS DO RPPS            835.718.979         1.041.719.044         1.439.171.704 

FONTE: SIAFEM/GECOG/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- A despesa da função 28-Encargos Especiais está incluída na função ADMINISTRAÇÃO;

2- O demonstrativo refere-se aos Fundos Previdenciário e Financeiro e ao IPAJM.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS)

2016
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AMF - DEMONSTRATIVO VI (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea "a") R$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO 
SALDO FINANCEIRO DO 

EXERCÍCIO

(a) (b) (c = a - b) (d = D. Exercício Anterior + c)

2014 73.001.973,77

2015 536.051.056,75                 2.201.364.035,65              -1.665.312.978,90 -1.592.311.005,13 

2016 540.086.556,62                 2.173.321.641,77              -1.633.235.085,14 -3.225.546.090,27 

2017 542.624.982,67                 2.149.551.338,41              -1.606.926.355,74 -4.832.472.446,01 

2018 544.134.210,01                 2.133.456.333,86              -1.589.322.123,86 -6.421.794.569,87 

2019 545.156.347,24                 2.115.074.573,87              -1.569.918.226,63 -7.991.712.796,50 

2020 543.912.145,76                 2.105.267.823,50              -1.561.355.677,74 -9.553.068.474,24 

2021 536.746.489,71                 2.135.746.591,28              -1.599.000.101,57 -11.152.068.575,81 

2022 521.959.702,11                 2.151.305.267,51              -1.629.345.565,40 -12.781.414.141,21 

2023 513.737.551,00                 2.163.896.782,88              -1.650.159.231,88 -14.431.573.373,10 

2024 506.002.318,40                 2.188.444.455,47              -1.682.442.137,08 -16.114.015.510,18 

2025 492.330.939,14                 2.223.308.523,70              -1.730.977.584,56 -17.844.993.094,74 

2026 472.329.263,51                 2.228.456.081,01              -1.756.126.817,50 -19.601.119.912,23 

2027 460.765.107,91                 2.245.285.251,24              -1.784.520.143,33 -21.385.640.055,57 

2028 448.131.164,25                 2.250.214.329,58              -1.802.083.165,33 -23.187.723.220,90 

2029 435.170.008,20                 2.266.164.685,91              -1.830.994.677,71 -25.018.717.898,60 

2030 418.379.830,46                 2.283.260.978,68              -1.864.881.148,21 -26.883.599.046,82 

2031 395.044.034,83                 2.247.840.491,86              -1.852.796.457,04 -28.736.395.503,85 

2032 384.866.411,14                 2.249.418.031,83              -1.864.551.620,69 -30.600.947.124,54 

2033 369.916.715,16                 2.214.439.432,14              -1.844.522.716,99 -32.445.469.841,53 

2034 358.182.144,10                 2.162.315.954,31              -1.804.133.810,21 -34.249.603.651,74 

2035 346.865.888,53                 2.103.963.216,04              -1.757.097.327,50 -36.006.700.979,24 

2036 335.084.942,75                 2.040.469.403,21              -1.705.384.460,46 -37.712.085.439,70 

2037 322.734.223,38                 1.967.929.357,63              -1.645.195.134,26 -39.357.280.573,96 

2038 313.005.260,44                 1.861.033.019,76              -1.548.027.759,33 -40.905.308.333,28 

2039 311.046.531,68                 1.750.011.086,79              -1.438.964.555,11 -42.344.272.888,39 

2040 310.055.840,97                 1.638.529.456,85              -1.328.473.615,89 -43.672.746.504,28 

2041 309.607.643,95                 1.524.596.567,13              -1.214.988.923,18 -44.887.735.427,46 

2042 310.326.723,84                 1.418.052.795,59              -1.107.726.071,75 -45.995.461.499,22 

2043 309.780.799,18                 1.314.450.682,25              -1.004.669.883,07 -47.000.131.382,29 

2044 309.463.767,05                 1.221.656.446,39              -912.192.679,34 -47.912.324.061,63 

2045 307.335.708,06                 1.126.363.994,97              -819.028.286,91 -48.731.352.348,54 

2046 308.802.081,55                 1.038.696.782,66              -729.894.701,11 -49.461.247.049,64 

2047 310.165.942,89                 956.519.220,69                 -646.353.277,80 -50.107.600.327,45 

2048 311.878.231,09                 879.915.569,89                 -568.037.338,80 -50.675.637.666,24 

2049 313.607.642,18                 808.584.243,30                 -494.976.601,12 -51.170.614.267,37 

2050 34.754.710,73                   736.711.265,49                 -701.956.554,76 -51.872.570.822,13 

2051 35.102.257,83                   669.591.578,75                 -634.489.320,92 -52.507.060.143,05 

2052 35.453.280,41                   606.605.443,62                 -571.152.163,21 -53.078.212.306,26 

2053 35.807.813,22                   547.637.174,61                 -511.829.361,39 -53.590.041.667,65 

2054 36.165.891,35                   492.644.305,43                 -456.478.414,08 -54.046.520.081,73 

2055 36.527.550,26                   441.622.263,91                 -405.094.713,65 -54.451.614.795,37 

2056 36.892.825,76                   394.508.273,37                 -357.615.447,60 -54.809.230.242,98 

2057 37.261.754,02                   351.273.625,03                 -314.011.871,00 -55.123.242.113,98 

2058 37.634.371,56                   311.855.877,33                 -274.221.505,77 -55.397.463.619,75 

2059 38.010.715,28                   276.202.129,71                 -238.191.414,43 -55.635.655.034,18 

2060 38.390.822,43                   244.231.619,88                 -205.840.797,45 -55.841.495.831,63 

2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 03 de julho de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO 
SALDO FINANCEIRO DO 

EXERCÍCIO

(a) (b) (c = a - b) (d = D. Exercício Anterior + c)

2061 38.774.730,66                   215.735.885,11                 -176.961.154,45 -56.018.456.986,09 

2062 39.162.477,96                   190.586.889,89                 -151.424.411,93 -56.169.881.398,02 

2063 39.554.102,74                   168.559.458,59                 -129.005.355,85 -56.298.886.753,87 

2064 39.949.643,77                   149.401.733,64                 -109.452.089,87 -56.408.338.843,74 

2065 40.349.140,21                   132.864.838,93                 -92.515.698,72 -56.500.854.542,46 

2066 40.752.631,61                   118.703.730,77                 -77.951.099,16 -56.578.805.641,62 

2067 41.160.157,92                   106.669.563,63                 -65.509.405,70 -56.644.315.047,33 

2068 41.571.759,50                   96.469.017,07                   -54.897.257,57 -56.699.212.304,90 

2069 41.987.477,10                   87.846.543,81                   -45.859.066,71 -56.745.071.371,61 

2070 42.407.351,87                   80.584.218,37                   -38.176.866,50 -56.783.248.238,11 

2071 42.831.425,39                   74.489.899,44                   -31.658.474,05 -56.814.906.712,17 

2072 43.259.739,64                   69.410.513,14                   -26.150.773,50 -56.841.057.485,66 

2073 43.692.337,04                   65.212.002,83                   -21.519.665,79 -56.862.577.151,45 

2074 44.129.260,41                   61.788.807,03                   -17.659.546,62 -56.880.236.698,07 

2075 44.570.553,01                   59.023.357,51                   -14.452.804,50 -56.894.689.502,57 

2076 45.016.258,54                   56.816.563,38                   -11.800.304,84 -56.906.489.807,40 

2077 45.466.421,13                   55.082.431,23                   -9.616.010,10 -56.916.105.817,50 

2078 45.921.085,34                   53.747.831,94                   -7.826.746,60 -56.923.932.564,10 

2079 46.380.296,19                   52.750.709,88                   -6.370.413,68 -56.930.302.977,78 

2080 46.844.099,16                   52.029.161,68                   -5.185.062,53 -56.935.488.040,30 

2081 47.312.540,15                   51.532.811,35                   -4.220.271,20 -56.939.708.311,51 

2082 47.785.665,55                   51.220.665,40                   -3.434.999,85 -56.943.143.311,36 

2083 48.263.522,20                   51.059.367,17                   -2.795.844,96 -56.945.939.156,33 

2084 48.746.157,43                   51.021.775,88                   -2.275.618,46 -56.948.214.774,78 

2085 49.233.619,00                   51.085.810,17                   -1.852.191,17 -56.950.066.965,96 

2086 49.725.955,19                   51.233.506,74                   -1.507.551,55 -56.951.574.517,51 

2087 50.223.214,74                   51.450.254,22                   -1.227.039,48 -56.952.801.556,99 

2088 50.725.446,89                   51.724.169,54                   -998.722,65 -56.953.800.279,63 

2089 51.232.701,36                   52.045.590,38                   -812.889,02 -56.954.613.168,66 

2090 51.745.028,37                   52.406.662,08                   -661.633,71 -56.955.274.802,36 

Fonte dos Dados: IPAJM

São Paulo, 23 de janeiro de 2015

WILMA GOMES TORRES MIKI MASSUI ERIC LEÃO CAVALAR

Atuária MIBA nº 539 Atuária MIBA nº 825 Atuário MIBA nº 1008

SUSANA GONÇALVES DE SOUZA JOSÉ GUERRA BRUNO MARGOTTO MARIANELLI

Gerente de Finanças  Diretor Presidente

CIBA nº 111

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

EXERCÍCIO
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AMF - DEMONSTRATIVO VI (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO 
SALDO FINANCEIRO DO 

EXERCÍCIO

(a) (b) (c = a - b) (d = D. Exercício Anterior + c)

2014 1.344.142.832,31

2015 347.034.345,08                 5.486.527,28                     341.547.817,80 1.685.690.650,11

2016 361.828.750,63                 5.548.419,15                     356.280.331,48 2.041.970.981,59

2017 377.107.504,36                 5.594.066,37                     371.513.437,99 2.413.484.419,58

2018 392.961.185,61                 5.639.212,43                     387.321.973,18 2.800.806.392,76

2019 409.349.931,26                 5.683.724,80                     403.666.206,46 3.204.472.599,21

2020 426.261.276,86                 5.727.510,14                     420.533.766,72 3.625.006.365,93

2021 443.701.590,48                 5.770.474,35                     437.931.116,13 4.062.937.482,06

2022 461.736.189,10                 5.812.439,99                     455.923.749,10 4.518.861.231,17

2023 480.266.226,65                 5.853.311,25                     474.412.915,40 4.993.274.146,56

2024 499.413.908,23                 5.892.909,05                     493.520.999,18 5.486.795.145,74

2025 519.267.456,75                 5.931.095,70                     513.336.361,05 6.000.131.506,79

2026 539.840.264,08                 5.967.692,18                     533.872.571,90 6.534.004.078,70

2027 560.939.879,28                 6.002.478,23                     554.937.401,04 7.088.941.479,74

2028 582.708.427,58                 6.035.277,27                     576.673.150,31 7.665.614.630,04

2029 605.176.407,24                 6.065.873,26                     599.110.533,98 8.264.725.164,02

2030 587.208.821,08                 6.094.011,64                     581.114.809,43 8.845.839.973,45

2031 607.023.470,76                 6.119.485,30                     600.903.985,46 9.446.743.958,91

2032 627.343.440,68                 6.141.967,12                     621.201.473,56 10.067.945.432,48

2033 648.269.940,03                 6.161.223,63                     642.108.716,41 10.710.054.148,89

2034 669.613.566,52                 6.176.948,29                     663.436.618,23 11.373.490.767,12

2035 691.579.570,01                 6.188.849,06                     685.390.720,95 12.058.881.488,07

2036 713.330.965,52                 6.196.567,98                     707.134.397,54 12.766.015.885,61

2037 734.792.145,48                 6.199.811,43                     728.592.334,05 13.494.608.219,66

2038 757.258.781,25                 6.198.229,28                     751.060.551,98 14.245.668.771,64

2039 780.311.636,54                 6.191.463,26                     774.120.173,28 15.019.788.944,92

2040 803.632.125,73                 6.179.194,69                     797.452.931,04 15.817.241.875,96

2041 827.055.575,17                 6.161.070,17                     820.894.504,99 16.638.136.380,96

2042 850.253.577,31                 6.136.752,33                     844.116.824,98 17.482.253.205,94

2043 871.961.867,38                 6.105.929,79                     865.855.937,58 18.348.109.143,52

2044 895.449.695,26                 6.068.328,19                     889.381.367,06 19.237.490.510,59

2045 823.581.776,15                 6.023.609,03                     817.558.167,12 20.055.048.677,71

2046 840.478.680,04                 5.971.651,59                     834.507.028,45 20.889.555.706,16

2047 859.126.411,77                 6.043.429,53                     853.082.982,24 21.742.638.688,40

2048 876.565.229,39                 6.116.106,34                     870.449.123,05 22.613.087.811,45

2049 894.582.791,42                 6.189.693,75                     888.393.097,68 23.501.480.909,13

2050 910.053.058,44                 6.264.203,60                     903.788.854,84 24.405.269.763,97

2051 916.726.944,52                 6.339.647,93                     910.387.296,58 25.315.657.060,55

2052 941.364.013,69                 6.416.038,93                     934.947.974,76 26.250.605.035,31

2053 966.588.736,27                 6.493.388,94                     960.095.347,33 27.210.700.382,63

2054 992.414.292,75                 6.571.710,49                     985.842.582,26 28.196.542.964,89

2055 1.018.854.148,67              6.651.016,26                     1.012.203.132,41 29.208.746.097,29

2056 1.045.922.060,66              6.731.319,12                     1.039.190.741,54 30.247.936.838,84

2057 1.073.632.082,57              6.812.632,09                     1.066.819.450,48 31.314.756.289,32

2058 1.101.998.571,77              6.894.968,38                     1.095.103.603,38 32.409.859.892,70

2059 1.131.036.195,52              6.978.341,39                     1.124.057.854,13 33.533.917.746,84

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO
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R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO 
SALDO FINANCEIRO DO 

EXERCÍCIO

(a) (b) (c = a - b) (d = D. Exercício Anterior + c)

2060 1.160.759.937,57              7.062.764,68                     1.153.697.172,89 34.687.614.919,73

2061 1.017.747.030,17              7.148.252,00                     1.010.598.778,17 35.698.213.697,89

2062 1.040.367.503,94              7.234.817,31                     1.033.132.686,63 36.731.346.384,53

2063 1.063.437.908,71              7.322.474,71                     1.056.115.434,00 37.787.461.818,53

2064 1.086.966.655,92              7.411.238,54                     1.079.555.417,38 38.867.017.235,91

2065 1.110.962.308,11              7.501.166,21                     1.103.461.141,90 39.970.478.377,81

2066 1.135.433.580,98              7.592.230,38                     1.127.841.350,60 41.098.319.728,41

2067 1.160.389.347,32              7.684.445,99                     1.152.704.901,33 42.251.024.629,74

2068 1.185.838.639,11              7.777.828,15                     1.178.060.810,96 43.429.085.440,69

2069 1.211.790.650,32              7.872.392,20                     1.203.918.258,12 44.633.003.698,81

2070 1.238.254.739,72              7.968.153,68                     1.230.286.586,04 45.863.290.284,85

2071 1.265.240.433,78              8.065.128,33                     1.257.175.305,44 47.120.465.590,29

2072 1.292.757.429,55              8.163.332,13                     1.284.594.097,42 48.405.059.687,71

2073 1.320.815.597,70              8.262.781,26                     1.312.552.816,44 49.717.612.504,15

2074 1.349.424.985,48              8.363.492,11                     1.341.061.493,37 51.058.673.997,52

2075 1.378.595.819,85              8.465.481,31                     1.370.130.338,53 52.428.804.336,06

2076 1.408.338.510,57              8.568.765,73                     1.399.769.744,85 53.828.574.080,91

2077 1.438.663.653,43              8.673.362,43                     1.429.990.291,00 55.258.564.371,91

2078 1.469.582.033,43              8.779.288,73                     1.460.802.744,70 56.719.367.116,61

2079 1.501.104.628,12              8.886.562,19                     1.492.218.065,93 58.211.585.182,54

2080 1.533.242.610,93              8.995.200,59                     1.524.247.410,34 59.735.832.592,88

2081 1.566.007.354,58              9.105.221,96                     1.556.902.132,62 61.292.734.725,50

2082 1.599.410.434,55              9.216.644,59                     1.590.193.789,96 62.882.928.515,47

2083 1.633.463.632,61              9.329.487,00                     1.624.134.145,61 64.507.062.661,08

2084 1.668.178.940,37              9.443.767,98                     1.658.735.172,39 66.165.797.833,47

2085 1.703.568.562,96              9.559.506,55                     1.694.009.056,41 67.859.806.889,87

2086 1.739.644.922,74              9.676.722,03                     1.729.968.200,71 69.589.775.090,58

2087 1.776.420.663,04              9.795.433,97                     1.766.625.229,07 71.356.400.319,65

2088 1.813.908.652,02              9.915.662,19                     1.803.992.989,83 73.160.393.309,48

2089 1.852.121.986,58              10.037.426,81                   1.842.084.559,77 75.002.477.869,25

2090 1.891.073.996,28              10.160.748,19                   1.880.913.248,09 76.883.391.117,34

Fonte dos Dados: IPAJM

São Paulo, 23 de janeiro de 2015

WILMA GOMES TORRES MIKI MASSUI ERIC LEÃO CAVALAR

Atuária MIBA nº 539 Atuária MIBA nº 825 Atuário MIBA nº 1008

SUSANA GONÇALVES DE SOUZA JOSÉ GUERRA BRUNO MARGOTTO MARIANELLI

Gerente de Finanças  Diretor Presidente

CIBA nº 111

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

EXERCÍCIO
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 Demonstrativo VII: Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita (LRF, Art 4º, § 2º, Inciso V) 
 

 

 ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 

2016 

       AMF - (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) 

   

R$ milhares 

TRIBUTO MODALIDADE 

SETORES/ 

PROGRAMAS/ 

BENEFICIÁRIOS 

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 

COMPENSAÇÃO 
2016 2017 2018 

ICMS Isenção parcial (a) 

Atacadistas 769.070 819.059 883.765   

Metalmecânica 134.951 143.723 155.077 
 

Alimentos 81.542 86.842 93.703 Nota (b) 

Vestuário 3.594 3.828 4.130 
 

Material plástico 24.235 25.810 27.849 
 

Móveis 23.317 24.833 26.795   

IPVA Isenção 

Ambulâncias 19 20 21 
 

Entidades de 

Assist. Social 
352 375 404 

 

Deficientes físicos 869 925 998 Nota (b) 

Táxis 2.736 2.914 3.144 
 

Veículos 1º 

emplacamento 
15.472 16.478 17.780 

 

Ônibus urbanos 9.747 10.380 11.200 
 

TOTAL: 1.065.904 1.135.187 1.224.866 - 

Fonte: BI/SEFAZ - GEARC - emitido em 29/04/2015. 

    

Notas: 

a) Isenção parcial - créditos presumidos e reduções de base de cálculo, que apresentam como 

contrapartida e compensação, uma nova receita originada da implantação de novos projetos industriais e 

comerciais, bem como, da ampliação de instalações de projetos já existentes, gerando, consequentemente, 

uma nova base tributária; 

 

b) Os valores das renúncias acima informadas foram considerados na estimativa de receita, portanto, 

sendo desnecessário informar as eventuais medidas de compensação. 

 

Nota técnica referente à Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 
 

 

(Art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000.) 

 

 Das disposições legais 

 
Conforme disposto no artigo 4º, § 2º, inciso V, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal - LRF (LC nº 101, de 4 

de maio de 2000), integra o Anexo de Metas Fiscais 

da LDO o demonstrativo da estimativa e 

compensação da renúncia.  

 
A Secretaria do Tesouro Nacional ao editar o Manual 

de Demonstrativos Fiscais definiu (p.84) que “a 

renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, 

remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de 

isenção em caráter não geral, alteração de alíquota 

ou modificação de base de cálculo que implique 

redução discriminada de tributos ou contribuições, e 

outros benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado” 
1
. 

 

O fundamento basilar do citado anexo é dar 

transparência ao cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 14 da LRF, para a concessão ou 

ampliação de benefícios de natureza tributária. 

 

                                                           
1
 Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de demonstrativos 

fiscais : aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios  
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Partindo desse conceito, buscou-se quantificar os 

benefícios previstos na legislação de ICMS, para os 

setores atacadistas, metalmecânica, alimentos, 

vestuário, materiais plásticos e móveis. A Secretaria de 

Estado da Fazenda estuda a implantação de um sistema 

especialmente desenvolvido para quantificar com 

precisão os gastos tributários.  

 

 Dos benefícios estimados 

 

O setor atacadista têm sido importante para o 

desenvolvimento das atividades comerciais em nosso 

Estado, haja vista o crescente número de empresas do 

segmento que têm buscado o Espírito Santo para aqui se 

instalar, fazendo com que haja um incremento na 

contratação de mão-de-obra, aumento na movimentação 

comercial, especialmente, na remessa de mercadorias 

para outras unidades da Federação, situação que não 

seria alcançada sem tal benefício. A legislação estadual 

prevê a possibilidade de estornar, do montante do débito 

em decorrência de suas saídas interestaduais, destinadas 

a comercialização ou industrialização, o percentual de 

33% (trinta e três por cento) de forma que, após a 

utilização dos créditos correspondentes apurados no 

período, a carga tributária efetiva resulte no percentual 

de um por cento. 

 

O setor metalmecânico tem servido de suporte para as 

atividades de exploração de gás natural e petróleo, 

segmentos econômicos que possuem grande capacidade 

de gerar riqueza e com o ingresso de tributos para cofres 

estaduais. Para tanto, as empresas do setor podem 

utilizar em algumas situações a redução da base de 

cálculo e para outras o crédito presumido, conforme 

previsto no RICMS. 

 

Os benefícios para o setor de alimentos, especialmente 

representados pelas indústrias de café, açúcar e 

temperos necessitam de incentivo, concedidos com a 

possibilidade de redução de base de cálculo, para 

concorrer em melhores condições, especialmente, com 

as indústrias das regiões Sul/Sudeste, fazendo com que 

a produção capixaba tenha possibilidade de alcançar 

mais espaço no mercado. 

 

As indústrias do vestuário, calçados e confecções têm 

sofrido a forte concorrência dos produtos importados, 

bem com a concorrência de produtos industrializados 

em outras regiões do país, sendo necessária a proteção 

desses segmentos, que tem sido possível, pela redução 

de base de cálculo nas operações internas e através de 

crédito presumido para operações interestaduais. São 

setores, que empregam expressivo número de 

profissionais nos polos que se formaram ao longo dos 

anos em várias cidades do ES. 

 

As indústrias de embalagem de material plástico, de 

papel e papelão, e de reciclagem plástica necessitam de 

apoio para competirem com a competitiva indústria do 

Sul do país, que devido ao ganho de escala conseguem 

preços finais mais atraentes. 

 

Por fim, ao setor moveleiro que carece de incentivos 

para concorrer com polos moveleiros de outras UFs, 

tanto nas operações internas, quanto nas interestaduais. 

Com vistas a preservar esse segmento econômico são 

concedidos benefícios via redução de base de cálculo 

para operações internas e através de crédito presumido 

nas operações interestaduais. 

 

Importante ressaltar que os benefícios concedidos têm 

proporcionado o esperado aumento do faturamento das 

empresas dos segmentos beneficiados, o que acaba por 

trazer mais recursos aos cofres estaduais, situação que 

provavelmente não ocorreria, caso as empresas não 

tivessem a oportunidade de concorrer de maneira menos 

desigual com as empresas dos grandes centros do nosso 

país. 

 

Os gráficos abaixo demonstram a evolução do 

faturamento e da arrecadação dos setores beneficiados 

com a renúncia de receita: 
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 Da ausência de compensação 

 

 

Não foram informadas na peça orçamentária (AMF - 

Demonstrativo VI) as fontes de compensação da 

renúncia, pois o orçamento do Estado é feito com 

base na previsão da receita a ser efetivamente 

arrecadada, conforme permite o art. 14, inciso I da 

LRF, que reza: 

“I - demonstração pelo proponente de que a 

renúncia foi considerada na estimativa de 

receita da lei orçamentária, na forma do art. 

12, e de que não afetará as metas de 

resultados fiscais previstas no anexo próprio 

da lei de diretrizes orçamentárias”. 

 

 

A demonstração desse critério na elaboração do 

orçamento, podem ser aferidos nos quadros 

demonstrativos dos exercícios 2002 a 2014, com os 

valores previstos e efetivamente arrecadados dos 

tributos de competência estadual. 
 

 
ICMS 
                                                                             

Exercícios 
ICMS 

Previsto Realizado % 

2002 2.398.286 2.364.264 -1,42% 

2003 2.630.000 2.897.949 10,19% 

2004 3.174.202 3.670.195 15,63% 

2005 3.646.859 4.535.689 24,37% 

2006 4.923.873 5.027.830 2,11% 

2007 5.456.339 5.803.855 6,37% 

2008 6.053.564 6.916.205 14,25% 

2009 6.892.977 6.398.030 -7,18% 

2010 6.691.019 7.122.150 6,44% 

2011 7.458.076 8.409.372 12,76% 

2012 8.765.024 9.060.725 3,37% 

2013 7.697.904 8.605.921 11,80% 

2014 9.100.100 8.706.067 -4,33% 
 
Fontes: Leis orçamentárias, balanços gerais e Sistema de Informações 

Tributárias (SIT). 

Valores em R$ mil. 

 
 

IPVA 
                                                                                

Exercícios 
IPVA 

Previsto Realizado % 

2002 49.154 66.225 34,73% 

2003 70.000 77.804 11,15% 

2004 92.982 107.559 15,68% 

2005 111.844 132.440 18,42% 

2006 145.575 158.132 8,63% 

2007 167.320 207.146 23,80% 

2008 211.407 248.186 17,40% 

2009 265.074 294.789 11,21% 

2010 310.821 329.348 5,96% 

2011 325.235 345.119 6,11% 

2012 381.309 380.769 -0,14% 

2013 411.509 382.187 -7,00% 

2014 432.000 423.605 -1,94% 
 
Fontes: Leis orçamentárias, balanços gerais e Sistema de Informações 

Tributárias (SIT). 

Valores em R$ mil. 
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ITCD 
                                                                                

Exercícios 
ITCD 

Previsto Realizado % 

2002 3.453 5.055 46,39% 

2003 4.617 4.684 1,47% 

2004 4.780 5.207 8,92% 

2005 5.069 6.099 20,33% 

2006 6.652 10.817 62,60% 

2007 12.039 13.996 16,25% 

2008 15.133 16.449 8,70% 

2009 17.073 19.055 11,61% 

2010 23.879 20.709 -13,28% 

2011 21.023 24.625 17,13% 

2012 25.842 31.557 22,11% 

2013 30.877 36.596 18,52% 

2014 34.500 50.792 47,22% 

Fontes: Leis orçamentárias, balanços gerais e Sistema de 

Informações Tributárias (SIT). 

Valores em R$ mil. 

 

 

 Demonstrativo VIII: Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (LRF, Art 4º, § 

2º, Inciso V) 

 

A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado é uma exigência introduzida 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assegurando que não haverá criação de despesa classificada como 

obrigatória de caráter continuado, sem a devida fonte de financiamento responsável por sua cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO II - RISCOS FISCAIS 
 

A Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 

2000 (LRF), estabelece, em seu artigo 4º, § 3º, que 

integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) o 

Anexo de Riscos Fiscais (ARF).  

 

Os Riscos Fiscais são as possibilidades da ocorrência 

de eventos que venham a impactar, negativamente as 

contas públicas, onde serão avaliados os passivos 

contingentes e outros riscos capazes de afetar as 

contas públicas, informando as providências a serem 

tomadas, caso se concretizem.  

 

Os Passivos Contingentes correspondem aos riscos 

fiscais decorrentes de compromissos firmados pelo 

Governo em função de lei ou contrato e que 

dependem da ocorrência de um ou mais eventos 

AMF - DEMONSTRATIVO VIII (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso V) R$ MIL

Aumento Permanente da Receita 1.177.739                         

(-) Transferências Constitucionais 224.993                            

(-) Transferências ao FUNDEB 141.028                            

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 811.718                            

Redução Permanente de Despesa (II) 158.336                            

Margem Bruta (III) = (I + II) 653.381                            

Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV) 599.092                            

Impacto de novas DOCC 513.469                            

    Novas DOCC geradas por PPP 85.623                               

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV) 54.289                               

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, 16/04/2015

VALOR PREVISTO 2016EVENTOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2016
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futuros - que podem ou não ocorrer - para gerar 

compromissos de pagamento.  

 

Os Riscos Fiscais são classificados em dois grupos: 

Riscos Orçamentários e Riscos Decorrentes da 

Gestão da Dívida.  

 

Na categoria dos riscos orçamentários que dizem 

respeito à possibilidade das receitas e despesas 

previstas não se confirmarem, são pelo lado da 

receita, decorrentes da frustração de parte da 

arrecadação, motivado principalmente em função 

de desvios entre os parâmetros estimados e 

efetivos, como por exemplo, o nível de atividade 

econômica, a taxa de inflação e a taxa de câmbio.  

 

Assim como a receita, pelo lado da despesa as 

realizações podem apresentar diferenças 

decorrentes de desvios entre os parâmetros 

estimados e efetivos, podendo afetar 

principalmente as despesas com dívida pública, 

dado a variação da taxa de câmbio. Outra despesa 

importante é o gasto com pessoal e encargos, que 

basicamente são determinados por decisões 

associadas a planos de carreira e aumentos 

salariais. A possibilidade do Poder Executivo 

realizar concurso público visando suprir as 

necessidades da administração para melhoria dos 

serviços prestados não deverá afetar as contas, já 

que às despesas decorrentes dos mesmos estão 

enquadradas na receita prevista.  

 

Os Riscos Decorrentes da Gestão da Dívida 

referem-se a possíveis ocorrências externas à 

administração que, quando efetivadas resultam um 

aumento da dívida pública no ano de referência, 

principalmente a partir de dois tipos de eventos. O 

primeiro decorre de fatos como a variação da taxa 

de juros e de câmbio, e o outro são os passivos 

contingentes que representam dívidas que 

dependem de fatores imprevisíveis tais como 

resultados de julgamentos de processos judiciais. 

 

No Estado do Espírito Santo constam como 

passivos contingentes débitos previdenciários da 

Secretaria de Educação no valor de R$ 

7.051.902,50 (sete milhões, cinquenta e um mil, 

novecentos e dois reais e cinquenta centavos), 

referente à cobrança de multa isolada pela Receita 

Federal do Brasil, que se encontra em análise pelo 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBS: (os artigos acima foram renumerado) 

Emenda-126 Suprimir o Inciso XXV do art.10 do PL 

Emenda-124 Suprimir art. 29 do PL 

Emenda-127 Suprimir incisos Alinia do art.26 do PL 

 
Sala das Sessões, em 30 de junho de 2015. 

DARY PAGUNG - Presidente 

EUCLÉRIO SAMPAIO - Relator 

EDSON MAGALHÃES 

FREITAS 

LUZIA TOLEDO 

RODRIGO COELHO 

ALMIR VIEIRA 

ARF (LRF, Art. 4º, § 3º) R$ MIL

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ESTADO JUNTO À RECEITA FEDERAL 7.052                   

REPASSE DE RECURSO PELO TESOURO ESTADUAL, A SER

PREVISTO NA LOA/16 (AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FISCAL DE

DÉBITOS COM A UNIÃO)

7.052                

TOTAL 7.052                   7.052                
FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, 16/04/2015

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PROVIDÊNCIASPASSIVOS CONTINGENTES

2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
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ATOS DA CORREGEDORIA GERAL 
 

ATOS DA CORREGEDORIA GERAL 
 

CORREGEDOR GERAL: Deputado HUDSON 

LEAL 

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 

DATA: 07.07.2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18h05min 

 
PAUTA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIADA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - LEITURA DO EXPEDIENTE: 

 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 

 
B - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 

Não há. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Discussão e votação das seguintes matérias: 

Não há. 

 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado RODRIGO COELHO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputada RAQUEL 

LESSA 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-Feira 

HORÁRIO: 13h30min.  

 

PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

PROJETO DE LEI 26/15 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Institui a Semana de Conscientização e 

Combate à Automedicação e dá outras providências 

PROJETO DE LEI 181/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

EMENTA: Torna Obrigatória a informação ao 

consumidor sobre os valores relativos à realização 

de orçamento 

PROJETO DE LEI 185/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 

EMENTA: Dispõe sobre a reserva de espaços para 

a colocação de painéis com indicadores de empregos 

do Sine-ES nos terminais de transporte coletivo de 

passageiros localizados no Estado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 13/15 - Análise de 

Emenda 

AUTOR: Deputado Amaro Neto 

EMENTA: Altera o parágrafo único do artigo 130 

da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

modificando o tempo de disponibilização eletrônica 

da ordem do dia. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 32/15 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Rodrigo Coelho 

EMENTA: Altera a redação do § 3º do artigo 38 da 

Resolução 2.700/2009, alterando o número de 

Comissões Permanentes em que o Deputado poderá 

ser titular. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

PROJETO DE LEI 339/13 - Análise de Emenda 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

RELATORA: Deputado Raquel Lessa 

EMENTA: Dispõe sobre permissão para embarque 

e desembarque de usuário do Sistema TRANSCOL 

fora do ponto de ônibus nos horários em que 

especifica. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2015 

PRAZO DO RELATOR: 30/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2015 

PROJETO DE LEI 21/05 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

RELATORA:  Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Declara de utilidade pública a 

Associação Montanhas Capixabas Turismo & 

Eventos. Publique-se. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 16/06/2015 

PRAZO DO RELATOR: 07/07/2015 
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PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2015 

PROJETO DE LEI 85/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Cacau Lorenzoni 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Regulamenta o sistema de inclusão e 

exclusão dos nomes dos consumidores nos 

cadastros de proteção ao crédito. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2015 

PRAZO DO RELATOR: 30/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2015 

PROJETO DE LEI 92/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Hudson Leal 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Dispõe sobre o Ensino de Noções 

Básicas da Lei Maria da Penha no âmbito das 

Escolas Estaduais do Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2015 

PRAZO DO RELATOR: 30/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2015 

PROJETO DE LEI 118/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

RELATORA: Deputado Eliana Dadalto 

EMENTA: Dispõe sobre a área escolar de 

segurança como espaço de prioridade especial do 

Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 03/06/2015 

PRAZO DO RELATOR: 23/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 30/06/2015 

PROJETO DE LEI 222/15 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado José Carlos Nunes 

RELATORA:  Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Institui o “Dia Estadual da Pesca de 

Arremesso”, a ser comemorado no dia 1º de junho. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 18/06/2015 

PRAZO DO RELATOR: 07/07/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2015 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 17/15 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Altera a redação do artigo 112 do 

Regimento Interno para assegurar, na prática, a 

possiblidade das autoridades, membros da 

sociedade civil e representantes de entidades se 

expressarem, evitando que o ritmo de votações e 

debates impeça ou limitem a participação dos 

mesmos. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 03/06/2015 

PRAZO DO RELATOR: 23/06/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 30/06/2015 

 
3 - COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 

 
Obs: Pauta gerada em 02/07/2014, às 08:00 

horas, sujeita a alteração até a data da próxima 

reunião.  

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 

 

PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 

VICE-PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO  

MEMBROS: Deputado ALMIR VIEIRA 

Deputado EDSON MAGALHÃES 

Deputado FREITAS  

Deputado HUDSON LEAL 

Deputada LUZIA TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”   

DATA: 06/07/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 13ª REUNIÃO - ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

1 - Ofício 133/2015, da Secretária de Estado da 

Fazenda, encaminhando cópias dos extratos dos 

Termos de Acordo, que relaciona: 

Termo de Acordo nº 006/2015 - Beneficiária: ECB 

TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. 

 

2 - Ofício 122/2015, da Secretária de Estado da 

Fazenda, encaminhando cópias dos extratos dos 

Termos de Acordo INVEST-ES, que relaciona: 

Termo de Acordo INVEST-ES nº 358/2015 - 

Beneficiária: TELEVISÃO CAPIXABA LTDA. 

Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES nº 

237/2011 - Beneficiária: ALCON-CIA. DE 

ÁLACOOL CONEIÇÃO DA BARRA.  

 

3 - Ofício 116/2015, da Secretária de Estado da 

Fazenda, encaminhando cópias dos extratos dos 

Termos de Acordo INVEST-ES, que relaciona: 

Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES nº 

192/2010 - Beneficiária: JULI SLING DO BRASIL 

LTDA. 

Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES nº 

253/2012 - Beneficiária: TECNOTEXTIL 

INDÚSTIRA E COM DE CINTAS LTDA. 

Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES nº 

192/2010 - Beneficiária: JULI SLING DO BRASIL 

LTDA. 

 

4 - Ofício 133/2015, da Secretária de Estado da 

Fazenda, encaminhando cópias dos extratos dos 

Termos de Acordo e Regime Especial de Obrigações 

Acessória - REOA, que relaciona: 

REOA nº 015/2015 - Beneficiária: VALE S/A 
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5 - Ofício 133/2015, da Secretária de Estado da 

Fazenda, encaminhando cópias dos extratos dos 

Termos de Acordo INVESTE-ES, que relaciona: 

Termo de Acordo INVESTE-ES nº 150/2009 - 

Beneficiária: FLORESTA DO RIO DOCE AGRO 

DERIVADOS S/A. 

 

6 - Ofício 129/2015, do Secretário de Estado de 

Economia e Planejamento, encaminhando Relatório 

de Avaliação do Plano Plurianual referente ao 

exercício de 2014. 

 

7 - Ofício CTD 007/2015, do Senhor Deputado 

Amaro Neto (Presidente da Comissão de Turismo e 

Desporto), solicitando informações sobre a 

existência, ou não, de emendas parlamentares à Lei 

Orçamentária Anual, do exercício financeiro de 2015, 

no que tange aos clubes capixabas de futebol, caso 

existam, solicito que sejam especificados seus 

autores, os respectivos valores destinados e os 

beneficiários.  

 

8 - Ofício 206/2015, do Procurador Geral do Estado, 

Dr. Rodrigo Rabello Vieira, em atenção ao ofício do 

Deputado Dary Pagung, Presidente da Comissão de 

Finanças, que solicitou o cronograma definido pela 

Procuradoria Geral para estudo dos 11,98% 

requeridos pelos servidores da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, informando 

que no dia 01 de julho de 2015 será realizada reunião 

entre a área técnica da ALES e desta PGE, que será 

preparatória para a reunião que ocorrerá no dia 06 de 

julho de 2015, na qual haverá apresentação à 

Comissão de Finanças dos cálculos e valores sobre os 

quais esta Procuradoria entende que poderá haver 

transação para satisfação do direito reconhecido em 

pronunciamento judicial. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

Projeto de Lei nº 039/2015 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Modifica a Lei nº 9.652/2011, para tratar 

das isenções nas inscrições em concursos públicos 

estaduais. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio 

Entrada na Comissão: 13/05/2015 

Prazo do Relator: 09/06/2015 

Prazo da Comissão: 16/06/2015 

 

Projeto de Lei nº 024/2015  

Autor: Gilsinho Lopes 

Ementa: Modifica a Lei nº 9.500/2010 para 

assegurar ao consumidor o estabelecimento de 

horário para montagem de moveis. 

Relator: Deputado EDSON MAGALHAES 

Entrada na Comissão: 17/06/2015 

Prazo do Relator: 06/07/2015 

Prazo da Comissão: 13/07/2015 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputada LUZIA TOLEDO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado BRUNO LAMAS 

REUNIÃO: Ordinária  

LOCAL: Plenário“Rui Barbosa” 

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 12h30min  

 

PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei Nº 136/2015 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Padre Honório 

Ementa: Dispõe sobre a admissão, no Estado do 

Espírito Santo, de diplomas de pós-graduação 

concluídos nos países do Mercado Comum do Sul. 
 

Projeto de Lei Nº 156/2015 - Análise de Mérito 

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Institui o Dia Estadual da Mobilização 

Social pela Educação e a Semana Estadual da 

Mobilização Social pela Educação. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 
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3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem  

 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado DA VITÓRIA 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 06/07/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OFÍCIO Nº 0089/2015, encaminhado pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, justificando sua ausência na Reunião 

Ordinária realizada no dia 01 de junho do corrente. 

 

OFÍCIO Nº 0090/2015, encaminhado pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, justificando sua ausência na Reunião 

Ordinária realizada no dia 29 de junho do corrente. 

 

OFÍCIO Nº 216/2015, encaminhado pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado Bruno Lamas, 

solicitando que seja convidada a Sra. Jerlani Assis, 

para relatar fatos ocorridos no Shopping Mestre 

Àlvaro. 

 

OFÍCIO Nº 216/2015, encaminhado pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado Bruno Lamas, 

solicitando que seja convidada a Sra. Jerlani Assis, 

para relatar fatos ocorridos no Shopping Mestre 

Àlvaro. 

 

Solicitação encaminhada pela Comissão “SESUS 

APÓS 1200”, requerendo que a Comissão de 

Segurança possa intermediar e iniciar uma mesa de 

debates com o Governador do Estado. 

 

Solicitação encaminha pelos moradores das 

comunidades de Jardim América e Vasco da Gama, 

requerendo Audiência Pública a fim de avaliar em 

conjunto as soluções possíveis, acerca da situação da 

antiga Delegacia da Mulher e Presídio Feminino, que 

funcionavam no bairro Jardim América e foram 

desativados há pelo menos 5 anos.  

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 

ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 

 

PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 

VICE-PRESIDENTE: Deputado PADRE 

HONÓRIO 

REUNIÃO: Ordinária  

LOCAL: Auditório Augusto Ruschi (Interlegis) 

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 10 horas  

 
PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 

AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA 1ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OFÍCIO N° 388/2015/INCRA/SR-20/G: Do Senhor 

José Cândido Costa Rezende, Superintendente 

Regional do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, em resposta ao ofício 

CAN/N°450/2015, indicando os representantes que 

acompanharão os trabalhos da Comissã: José 

Cândido Costa Rezende-Titular e Girley Vieira da 

Silva-Suplente.  

 

OF. N° 127/2015-GDRL e OF. N°129/2015-GDRL: 

Da Excelentíssima Senhora Raquel Lessa, Deputada 

Estadual e membro efetiva desta Comissão, 

justificando ausência nas reuniões realizadas nos dias 

02 de junho, por motivo de licença para tratamento 

de saúde e 23 de junho, por motivo de ordem pessoal, 

impedindo a participação nos trabalhos. 

 

OF/GDED/N° 227/2015: Da Excelentíssima Senhora 

Eliana Dadalto Deputada Estadual e membro efetiva 

desta Comissão, justificando ausência na reunião 
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realizada no dia 23 de junho, por motivo de 

problemas de saúde. 

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 Não houve no período. 

 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES: 
Não houve no período. 

 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: Não houve 

no período. 

 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Audiência Pública para debater a Criação da Política 

Estadual para Compras Governamentais da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais, da Economia Popular e Solidária e a Compra 

Coletiva, solicitada pelo Deputado Rodrigo Coelho. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.   

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado NUNES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado PADRE 

HONÓRIO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 

Castello Ribeiro” 

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 13:30 

 
PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23 /2015  

AUTORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Altera a redação do inciso X do artigo 40 

e do artigo 50-A da Resolução nº 2700 de 15/07/2009 

- Regimento Interno, para incluir o termo 

Socioeducação na Comissão de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

RELATOR: Deputado Dary Pagung  

ENTRADA NA COMISSÃO: 23 /06/2015 

PRAZO DO RELATOR: 14/07/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 04/08/2015 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24 /2015  

AUTOR: Mesa Diretora  

EMENTA: Altera a Resolução nº 3.852, de 13.8.2014, 

que institui, no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales, o Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho - PQVT. 

RELATOR: Deputado Nunes  

ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2015 

PRAZO DO RELATOR: 14/07/2015 

PRAZO DA COMISSÃO: 04/05/2015 

 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 

 
Obs.: Pauta Gerada às 19h do dia 01 de julho do 

corrente. Sujeita a alterações até a hora da reunião. 

 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 
PRESIDENTE: Deputado AMARO NETO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado NUNES  

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 

Castello Ribeiro”  

DATA: 06/07/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO:  09:30 horas 

 
PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OF. N° 255/2015, da Exma. Senhora Deputada Luzia 

Toledo, justificando sua ausência na Reunião 

Ordinária desta Comissão, no dia 22 de junho do 

corrente. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
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Projeto de Lei Nº 167/2015 - Análise de Mérito  
Autor: Deputado Almir Vieira  

Ementa: “Declara o Município de Anchieta Capital 

do Turismo Religioso no Estado do Espírito Santo”. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AO 

RELATOR: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

Presença do Senhor Gustavo Lima Corrêa - 

Presidente da Federação Espírito Santense de Tênis 

(FET), para explanar sobre “A estrutura 

organizacional e os projetos da federação para o 

desenvolvimento do tênis no Estado do Espírito 

Santo”.  

 

 

Obs.: Pauta gerada às 10:00 horas do dia 02 de 

julho do corrente, sujeita a alterações até a hora da 

reunião. 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

 

PRESIDENTE: DEPUTADO SERGIO MAJESKI 

VICE-PRESIDENTE: Deputado NUNES 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 12:30 horas 

 
PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS RELATORES: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 
Pauta gerada no dia 02 de julho de 2015, às 

08h30min, sujeita a alterações até a hora do início 

da reunião. 

 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 

MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

PRESIDENTE: Deputado EDSON MAGALHÃES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 

SANTOS  

MEMBROS: Deputado ERICK MUSSO 

Deputado DOUTOR HÉRCULES 

Deputado RODRIGO COELHO  

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 06/07/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 10horas 

 
PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OF/GBEM/Nº075/2015 Do Excelentíssimo 

Senhor Deputado ERICK MUSSO, justificando 

sua ausência na 2ª Reunião Extraordinária desta 

Comissão, realizada no dia 30 de junho de 2015. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
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Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado GILSINHO 

LOPES 

MEMBRO EFETIVO: Deputado(a). Definição do 

art. 71, § 2º do Regimento Interno. 

Membros Suplentes: DEP. FREITAS (PSB) 

DEP.ª RAQUEL LESSA (SDD) 

DEP. SERGIO MAJESKI (PSDB) 

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “DEPUTADA JUDITH LEÃO 

CASTELLO RIBEIRO” 

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 10:00 

 

PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 
 

2 - ORDEM DO DIA:  
 

- Presença dos Conselhos Tutelares do Estado do 

Espírito Santo, que irão destacar as dificuldades 

encontradas nos atendimentos das famílias 

acometidas pelo uso excessivo de Drogas “Lícitas 

e/ou Ilícitas”, bem como as dificuldades estruturais 

do ambiente laboral. 

 

3 - COMUNICAÇÕES 

As que ocorrerem. 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado GILSINHO 

LOPES 

MEMBRO EFETIVO: Deputado(a). Definição do 

art. 71, § 2º do Regimento Interno. 

Membros Suplentes: DEP. FREITAS (PSB) 

DEP.ª RAQUEL LESSA (SDD) 

DEP. SERGIO MAJESKI (PSDB) 

REUNIÃO: EXTRAORDINÁRIA-AUDIÊNCIA 

PÚBLICA 

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de 

Cariacica 

DATA: 09/07/2015 

DIA DA SEMANA: quinta-feira 

HORÁRIO: 19:00 
 

PAUTA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA:  

 

Audiência Pública para debater os desafios no 

Combate as Drogas no Município de Cariacica, 

tendo como proponente o Exmo. Senhor Deputado 

Marcelo Santos, por solicitação do Vereador 

Wellington Silva. 

 
3 - COMUNICAÇÕES 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado Doutor HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ALMIR VIEIRA 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 09:00 h 
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PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

- E-mail do Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde da Prefeitura de Linhares, Sr. Itamar 

Francisco Teixeira, convidando para participar da 

Etapa Regional da VIII Conferência Estadual de 

Saúde e da 15ª Conferência Nacional de Saúde, que 

será realizada na Faculdade Pitágoras Linhares, no 

dia 01/07(quarta-feira), das 07:30h às 18:00h, com o 

tema: “Saúde Pública de Qualidade para cuidar bem 

das pessoas. Direito do Povo Brasileiro”. 

 

- Ofício da Deputada Estadual Eliana Dadalto 
solicitando cópia do Ofício nº 168/2015 da 

Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações 

da Secretaria de Estado da Saúde, Sr.ª Danielle Grillo 

Pacheco Lyra; 

 

- Ofício do Deputado Erick Musso justificando sua 

ausência na 17ª Reunião Ordinária desta Comissão. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Projeto de Lei nº 142/2015 - Análise de Mérito 

Autora: Deputada Luzia Toledo  

Ementa: Institui o “Dia 11 de outubro, o Dia de 

Combate à Obesidade Infantil”  

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

Projeto de Lei nº 191/2015 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Hudson Leal  

Ementa: Institui o “Dia do Anestesista no Espírito 

Santo”  

Relator: Deputado Erick Musso 

Entrada na Comissão: 16/06/2015 

Prazo do Relator: 14/07/2015 

Prazo da Comissão: 04/08/2015 

 

Projeto de Lei nº 200/201 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Hudson Leal  

Ementa: Institui o “Dia do Oftalmologista no Espírito 

Santo”  

Relator: Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 23/06/2015 

Prazo do Relator: 14/07/2015 

Prazo da Comissão: 04/08/2015          

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

2 - ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer.  

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

Pauta atualizada no dia 01/07/2015, às 09:28 horas, 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 

 

 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 

 
PRESIDENTE: Deputado  

VICE-PRESIDENTE: Deputado  

MEMBRO EFETIVO Deputado 

REUNIÃO: Extraordinária     

LOCAL: Plenário “RUI BARBOSA”  

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

Atos constitutivos: 
 

- Resolução nº 3.993/2015 

- Ato nº 1180/2015 

- Ato nº 1191/2015 

 

2 - ORDEM DO DIA:  
 

- Instalação dos trabalhos, eleição e posse de 

Presidente e Vice-Presidente desta Comissão e 

definição de dia, hora e local das Reuniões 

Ordinárias. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

- As que ocorrerem.  

 

 

CPI DO SISTEMA TRANSCOL 

 
PRESIDENTE: Deputado EDSON MAGALHÃES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ALMIR VIEIRA 

RELATOR: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 

REUNIÃO: 9ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Auditório “Hermógenes Lima da 

Fonseca”  

DATA: 07.07.2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 
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1 - EXPEDIENTE:  

 

- CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

Não há. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Apurar denúncias de 

irregularidades na licitação do Sistema Transcol, na 

Câmara de Compensação e no 

direcionamento/beneficiamento das empresas 

vencedoras, conforme fartamente divulgadas pela 

Imprensa e em pronunciamentos nesta Assembleia 

Legislativa. 

 

3 - ORDEM DO DIA: 

- O que ocorrer. 

 

OBS: Estas informações foram recebidas até às 10 

horas do dia 02/07/2015, estando sujeitas as 

alterações até a data da reunião. 

 

 

CPI DA MÁFIA DOS GUINCHOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 

SANTOS 

RELATOR: Deputada JANETE DE SÁ 

REUNIÃO: 10ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello” 

DATA: 06/07/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

OF. CIRCULARGAB. MB Nº 071/2015, do 

gabinete do Deputado Marcos Bruno, justificando sua 

ausência na reunião realizada no dia 26/06/15 desta 

Comissão. 

.  

OF. N 131/2015 - GDRL, do gabinete da Deputada 

Raquel Lessa, justificando sua ausência na reunião 

realizada no dia 22/06/2015 desta Comissão. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Apurar denúncias 

relacionadas à “Máfia dos Guinchos” e 

“Pátio/Estacionamento/Depósito” de veículos 

apreendidos e possível conluio entre autoridades, 

prestadores de serviços e lesão ao cidadão, além de 

investigar participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito de lesar o 

contribuinte. 

 

3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

Convocado: 

 

 Jerson Ramos de Souza 

Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo 

 

 

CPI DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado Pastor 

MARCOS MANSUR 

RELATOR: Deputado CACAU LORENZONI 

REUNIÃO: 15ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 07.07.2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 9 horas 

 

PAUTA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

Processo Administrativo nº 152437/15 do 

Presidente do SINDEPES, Rodolfo Queiroz Laterza 

solicitando acesso ao ato que instaurou a CPI e aos 

documentos utilizados para instruir a mesma. 

 

Processo Administrativo nº 152443/15 da 

Procuradoria Geral do Município de Itapemirim 

encaminhando cópia dos autos de infração lavradas 

pelo Município em resposta ao OF/CPI nº 076/15. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Apurar suposta 

irregularidade no pagamento e sonegação de tributos 

e valores gerados nas atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural no Estado do 

Espírito Santo.  

 

3 - ORDEM DO DIA: 

- O que ocorrer.  

 

Convocados: 

 

Leandro Eloy Sousa - Gerente Tributário Petrobras 

no Estado do Espírito Santo. 
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Pedro Fonseca dos Santos Neto - Gerente Setorial 

de Orientação Tributária da Petrobras no Rio de 

Janeiro-RJ. 

Clenir Avanza - Diretora Executiva do Instituto de 

Saúde e Cidadania Vitória Apart Hospita.l  

 

 

CPI DOS EMPENHOS NA SAÚDE 

 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ALMIR VIEIRA 

RELATOR: Deputado RODRIGO COELHO 

REUNIÃO: 9ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 08.07.2015 

DIA DA SEMANA: quarta-feira 

HORÁRIO: 12 horas 

 

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

Não há. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Apurar responsabilidades 

face às denúncias relacionadas às matérias que vêm 

reiteradamente sendo divulgadas pela Imprensa deste 

Estado, que noticiam a realização de despesas por 

parte do Governo do Estado sem a existência de 

empenho, na Secretaria de Estado da Saúde, e, ainda, 

apurar empenhos cancelados nas demais Secretarias 

do Governo. 

 

3 - ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 

 

Convocado: 

Anselmo Dantas - Diretor Interventor do Hospital 

Estadual de Urgência e Emergência 

 

 

CE DE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado  

RELATOR: Deputado HUDSON LEAL  

REUNIÃO: 8ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 06/07/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 09 horas 

 

PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

- Oficio nº 79/2015 GABGL do Gabinete do 

Deputado Gilsinho Lopes, indicando seu nome para 

vaga de membro efetivo da Comissão de Petróleo, 

Gás e Energia.  

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Debater e propor sugestões 

sobre a exploração de Petróleo e Gás, bem como a 

utilização de energia no Estado do Espírito Santo.  

 

3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

OBS: Estas informações foram recebidas até às 10 

horas do dia 01/07/2015, estando sujeitas a 

alterações até a data da reunião. 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE O PACTO 
FEDERATIVO REGIONAL 

 

PRESIDENTE: Deputado Da VITÓRIA 

VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCOS 

BRUNO 

RELATOR: Deputado RAFAEL FAVATTO 

REUNIÃO: 2ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello” 

DATA: 06/07/2015 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 13 horas 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

- OF/GAB Dr. RF/Nº 161/2015 do gabinete do 

Deputado Dr. Rafael Favatto, justificando sua 

ausência na reunião ordinária do dia 22 de junho de 

2015. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: Analisar questões 

relacionadas à discussão e elaboração de propostas 

que venham a somar às já existentes, quanto ao 

Federalismo Fiscal, bem como os mecanismos de 

partilha dos tributos arrecadados entre as regiões, sua 

autonomia local e autoadministração, enaltecendo os 

efeitos para o Estado do Espírito Santo, quanto ao 

Federalismo Fiscal. 
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3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 
 

OBS: Estas informações foram recebidas até às 10h 

do dia 02/07/2015, estando sujeitas a alterações até 

a data da reunião. 

 
 

CE DA CONCESSIONÁRIA ECO 101 
 

PRESIDENTE: Deputado ERICK MUSSO 

VICE-PRESIDENTE: Deputada ELIANA 

DADALTO 

RELATOR: Deputado FREITAS 

REUNIÃO: 3ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18 horas 
 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 

OF/GABED Nº 235/2015, da Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, informando que não poderá participar 

da audiência com a Presidente do Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente- IBAMA, Senhora Marilene 

Ramos, por ter assumido nesta data compromissos 

como parlamentar. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão:  
Discussão e Acompanhamento das Obras de 

Duplicação da BR 101 e Serviços Prestados da 

Concessionária ECO 101. 

 

3 - ORDEM DO DIA: 

- O que ocorrer. 

 

OBS: Estas informações foram recebidas até às 10h 

do dia 02/07/2015, estando sujeitas as alterações até 

a data da reunião. 

 

 

CE DA CRISE HÍDRICA 

 

PRESIDENTE: Deputado NUNES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado GUERINO 

ZANON 

RELATOR: Deputado MARCOS BRUNO 

REUNIÃO: 3ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Judith Leão Castelo” 

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11:00 horas 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 - Não há 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Esta Comissão Especial 

tem por objetivo apreciar, analisar, investigar, 

acompanhar, monitorar e propor políticas públicas 

para os impactos causados no Mundo do Trabalho 

do Homem/Mulher do Campo devido a Seca e a 

Crise Hídrica.  

 

3 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DO GRANITO E ROCHAS 
ORNAMENTAIS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado FREITAS 

RELATOR: Deputado Da VITÓRIA 

REUNIÃO: 9ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 

DATA: 07/07/2015 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11h 

 
PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

- Não há 

 

2 - ORDEM DO DIA 

- O que ocorrer 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Debater políticas de 

incentivo e desenvolvimento para o setor de 

granitos e rochas ornamentais do Estado do 

Espírito Santo. 

 

Convidado: 

Senhor Luiz Paulo Vellozo Lucas - Diretor 

Presidente do Bandes 
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FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL DO 
TERCEIRO SETOR 

 

PRESIDENTE: Deputado Doutor HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado GUERINO 

ZANON 

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado ALMIR 

VIEIRA 

LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 

DATA: 09/07/2015 

DIA DA SEMANA: quinta-feira 

HORÁRIO: 15 horas 

 

PAUTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 

FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL DO 

TERCEIRO SETOR 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

- Não há 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Reunião Ampliada e Lançamento da Frente 

Parlamentar Estadual do Terceiro Setor. 

 

3 - CONVIDADOS: 
 

- Governador do Estado do Espírito Santo 

 

- Vice-Governador do Estado do Espírito Santo 

 

- Deputados Federais 

 

- Deputados Estaduais 

 

- Autoridades Estaduais e Federais 

 

- Representantes de Entidades Estaduais 

 

OBS: Estas informações foram recebidas até às 10h 

do dia 02/07/2015, estando sujeitas a alterações até 

a data da reunião. 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1300 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 CONCEDER LICENÇA ao Deputado 

RODRIGO COELHO, no dia 02/07/2015, com 

base no artigo 305, I, do Regimento Interno, para 

representar esta Casa de Leis e o Estado do 

Espírito Santo, em reunião da Comissão Especial 

da Concessionária Eco 101, a ser realizado na 

cidade de Brasília/DF. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1301 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, POLIANA QUIRINO GOMES, 

do cargo em comissão de Técnico Sênior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TSGRP, do gabinete do Deputado Sandro Locutor, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 152463/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1302 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, FRANCISCO FELIX COSTA 

NETTO, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa, a partir de 1º/07/2015. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 1303 

 

 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, DANIELA QUIRINO GOMES 

MARCAL, para exercer o cargo em comissão de 

Técnico Sênior de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código TSGRP, no gabinete do 

Deputado Sandro Locutor, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

152462/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1304 
 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

 DESIGNAR, o servidor efetivo 

GRIMALDO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, 

matrícula nº 207964, para o exercício da seguinte 

Função Gratificada: Coordenador do Setor de 

Sistemas, Código FGSS, classificada como FG3, 

nos termos do artigo 7º, VI, alínea – m, da 

Resolução 2890/2010, alterada pela Resolução 

3.998, de 10/06/2015, sem prejuízo das atribuições 

inerentes ao cargo. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de julho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1305 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

 CONCEDER 02% (dois por cento) a 

partir de 31/05/2015, na forma do artigo 108 da 

Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 

ASSIDUIDADE a que faz jus REGINA COELI 

FIRME DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 

205018, Subcoordenador de Gabinete de 

Representação Parlamentar - SCGRP, referente ao 

1º decênio de 02/06/2005 a 30/05/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1306 
 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

NOMEAR, nos termos do inciso I do 

artigo 12, da Lei Complementar nº 46/94 

ROGÉRIO MARTINAZZI FILHO, para exercer 

o cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR 

I (Secretaria Legislativa/ Secretaria 

Administrativa) - Portador de Deficiência, 

habilitado em Concurso Público, regido pelo Edital 

nº 01-AL/ES, publicado em 29/07/2011 e 

homologado através do Ato nº 2671, publicado no 

Diário do Poder Legislativo de 22/03/2012, 

prorrogado pelo Ato 65 de 19 de fevereiro de 2014. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de julho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 



64 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 03 de julho de 2015 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

• SEXTA-FEIRA - 03.07.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 
MPT – TRABALHO 

LEGAL 

Entenda as mudanças na lei do contrato temporário, e na lei que rege o estagio 

e ainda conheça as fraudes nas  relações de trabalho combatidas pelo MPT. 

07h30 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa debate o tema: Direitos humanos direitos de quem? 

08h00 

TSE: BRASIL ELEITOR O Projeto de Lei sobre a Reforma Política é aprovado em primeiro turno pelos 

deputados federais, saiba quais as propostas que podem virar lei, como por 

exemplo, o fim da reeleição. Uma parceria entre o TRE do Amazonas e 

empresários do estado garante o recadastramento biométrico dos funcionários 

dentro do local de trabalho. Evento em Brasília reúne especialistas e 

representantes de instituições internacionais para falar sobre financiamento 

eleitoral. E ainda, os cinco anos da criação da Lei da Ficha Limpa. 

08h30 
REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Especial Casaca. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

09h00 
COMISSÃO DE 

SEGURANÇA 

Reunião ordinária. 

10h20 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião ordinária. 

11h10 
COMISSÃO DE 

CIDADANIA 

Reunião ordinária. 

11h45 
COMISSÃO DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 

Reunião ordinária. 

12h00 
MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS 

Conheça mais os Espírito Santo com a série Municípios, que hoje traz: Alto 

Rio Novo. 

12h15 

BIOGRAFIA Ludovico Persici entrou para a história do cinema capixaba como o primeiro a 

produzir imagens em movimento no Estado, produzindo até mesmo um filme 

de bang bang. 

12h30 

 MP COM VOCÊ    A promotora de justiça Patrícia Calmon Rangel fala sobre o Plano de 

Mobilidade Metropolitana da Grande Vitória e sobre alternativas de transporte 

para desafogar o trânsito, principalmente na BR-101, que corta o município da 

Serra. 

13h00 

UM DEDO DE PROSA O livro “Cabeças na escada rolante” é a estreia de Alexsander Pandini na 

literatura. Os poemas publicados refletem um ponto de equilíbrio do escritor. 

O livro era um projeto antigo do jornalista que foi retomado depois de dez 

anos.  

13h30 

OPINIÃO O programa recebe o professor e coordenador do Mestrado de Economia da 

UFES, Ricardo Moreira. O economista fala sobre a autonomia do Banco 

Central. 

14h00 

CONTRAPONTO O aumento da violência e os frequentes casos de linchamentos públicos, em 

que grupos resolvem punir suspeitos de cometer crimes fazendo ‘justiça com 

as próprias mãos’, são tema do programa de hoje. Convidados para debater a 

questão o advogado e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos 

Cássio Moraes e o sociólogo Erly dos Anjos. 

14h30 PANORAMA  Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h45 

BIOGRAFIA Ludovico Persici entrou para a história do cinema capixaba como o primeiro a 

produzir imagens em movimento no Estado, produzindo até mesmo um filme 

de bang bang. 

15h00 
TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ES 
Acompanhe os trabalhos do Tribunal de Contas do ES. 



Vitória-ES, sexta-feira, 03 de julho de 2015 Diário do Poder Legislativo - 65 

18h00 

UM DEDO DE PROSA O livro “Cabeças na escada rolante” é a estreia de Alexsander Pandini na 

literatura. Os poemas publicados refletem um ponto de equilíbrio do escritor. 

O livro era um projeto antigo do jornalista que foi retomado depois de dez 

anos.  

18h30 
SOM DA TERRA O programa recebe a cantora Yumi, em seu projeto acústico com muito rock 

dos anos 70, 80 e 90. 

19h00 

COMISSÃO ESPECIAL 

DO PACTO 

FEDERATIVO 

Audiência Pública em Colatina. 

22h05 PANORAMA  Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 

MP COM VOCÊ   A promotora de justiça Patrícia Calmon Rangel fala sobre o Plano de 

Mobilidade Metropolitana da Grande Vitória e sobre alternativas de transporte 

para desafogar o trânsito, principalmente na BR-101, que corta o município da 

Serra. 

22h45 

OPINIÃO O programa recebe o professor e coordenador do Mestrado de Economia da 

UFES, Ricardo Moreira. O economista fala sobre a autonomia do Banco 

Central. 

23h15 PERSONALIDADES  Saiba mais sobre a vida e a carreira do artista plástico Kléber Galveas. 

23h30 
REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Especial Casaca. 

23h45 

MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O ministro José Néri da Silveira, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) em duas ocasiões, de 1985 a 1987 e de 1999 a 2001, relembra os 

bastidores do recadastramento nacional dos eleitores realizado em 1986. 

00h15 

ES TV CAMARA – 

MEMÓRIA POLÍTICA  

Em 1946, a jovem Clara Sharf de origem judaica filiou-se ao Partido 

Comunista, assumindo a tarefa de assessorar a bancada parlamentar do partido 

no Congresso Nacional. Conheceu o então deputado Carlos Marighela, que 

viria a se tornar um líder revolucionário e o maior inimigo da ditadura militar. 

Sua união com Marighela levou-a a vida clandestina. Com a morte de 

Marighela por forças policiais, Clara exilou-se em Cuba, de onde só voltou em 

1979, com a anistia.  

 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 

 

• SÁBADO - 04.07.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 

STJ: ANTES E DEPOIS DA 

LEI 

O programa dessa semana aborda a Lei das Concessões. O programa 

mostra como era antes da privatização e o que os motoristas pensam hoje 

das concessões. Uma missão do governo federal e que passou, em parte, 

para a iniciativa privada. 

07h30 

MPF: INTERESSE PÚBLICO Para garantir o direito ao regime especial de aposentadoria ao servidor 

público com deficiência, o procurador-geral da República, encaminhou 

ao STF a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO 32), o 

benefício já foi estabelecido pela EC 47/2005, mas ainda depende de Lei 

Complementar para ser concedido. A Justiça Federal, atendendo ao 

pedido do MPF no Amazonas, determinou que 14 faculdades se 

abstenham de cobrar pagamentos por expedição de diplomas para alunos 

de todas as graduações e pós-graduações em andamento, ou que 

concluírem a especialização a partir dos próximos anos. E ainda, o 

Ministério Público Federal tem cobrado agilidade no andamento dos 

processos demarcatórios de terras quilombolas, atualmente, existem mais 

de três mil comunidades quilombolas no Brasil. 

08h00 

ESPAÇO RURAL A força do cooperativismo agropecuário, modalidade sócioeconômica de 

apoio aos pequenos produtores, é tema do Espaço Rural deste 

domingo. Quem traz dados sobre o setor é o presidente do Sistema OCB-

Sescoop, Esthério Colnago. 

08h30 
REPORTAGEM ESPECIAL Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Mármore e granito no ES. 
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08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

09h00 
COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

Reunião ordinária. 

10h50 
COMISSÃO ESPECIAL DA 

CRISE HIDRICA 

Reunião ordinária. 

12h00 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS Conheça mais os Espírito Santo com a série Municípios, que hoje traz: 

Cachoeiro de Itapemirim. 

12h20 

BIOGRAFIA Maurício de Oliveira foi um músico capixaba de renome internacional. A 

música Canção da Paz, tocada na Polônia, foi uma das responsáveis por 

todo esse reconhecimento. Conheça mais a vida e obra do músico 

capixaba. 

12h30 

MP COM VOCÊ    O programa recebe o procurador de Justiça Sérgio Dário Machado, 

responsável pela ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo 

(MPES). Ele explica como funciona o órgão e como a população pode 

fazer denúncias ou manifestações. 

13h00 

UM DEDO DE PROSA A história do Restaurante São Pedro, localizado na Praia do Suá, ganhou 

as páginas de um livro. A obra "Restaurante São Pedro" conta a história 

de 60 anos de tradição em moqueca, cultura gastronômica típica do 

Espírito Santo. Por meio de fotografias e entrevistas, a jornalista Andréia 

Curry volta ao passado para contar como o restaurante de seus avós se 

tornou uma referência quando o assunto é moqueca capixaba. 

13h30 

OPINIÃO O economista Itamarcos Coutinho, especialista em economia solidária, 

fala sobre essa nova modalidade de segmentação no mercado de 

produção de bens e geração de renda.  

14h00 

PARLAMENTO BRASIL Conheça a primeira creche ambientalmente sustentável, construída em 

Santa Catarina. Uma parceria do Interlegis com a Assembleia de Alagoas 

capacita os servidores. Câmara discute soluções para roubo de carga nas 

estradas. E ainda, no quadro Janela Cultural veja por que a goiabada 

cascão ganhou o status de patrimônio imaterial.  

14h30 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h45 SABOR Conheça os pratos preparados com o caranguejo. 

15h00 
SOM DA TERRA  O programa recebe o cantor, compositor e violonista Carlos Papel, que 

fala sobre seus 30 anos de carreira no Espírito Santo. 

15h30 
REPORTAGEM ESPECIAL Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Mármore e granito no ES. 

16h00 

MEMÓRIAS O programa traz um resgate histórico do acervo cultural da TV ALES. 

Nesta edição, você confere o espetáculo Sertão, contracenado por 

crianças e adolescentes do Instituto João VII de Vitória, em 2006. 

16h40 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS Conheça mais os Espírito Santo com a série Municípios, que hoje traz: 

Cachoeiro de Itapemirim. 

17h00 
FIOCRUZ: 

UNIDIVERSIDADE 
O programa debaterá o tema: Terapia somática. 

17h30 
ITAÚ CULTURAL– JOGO 

DE IDEIAS 

O programa traz: Flávio Carneiro e  Eileen El Kadi 

18h00 

UM DEDO DE PROSA  A história do Restaurante São Pedro, localizado na Praia do Suá, ganhou 

as páginas de um livro. A obra "Restaurante São Pedro" conta a história 

de 60 anos de tradição em moqueca, cultura gastronômica típica do 

Espírito Santo. Por meio de fotografias e entrevistas, a jornalista Andréia 

Curry volta ao passado para contar como o restaurante de seus avós se 

tornou uma referência quando o assunto é moqueca capixaba. 

18h30 

PARLAMENTO BRASIL Conheça a primeira creche ambientalmente sustentável, construída em 

Santa Catarina. Uma parceria do Interlegis com a Assembleia de Alagoas 

capacita os servidores. Câmara discute soluções para roubo de carga nas 

estradas. E ainda, no quadro Janela Cultural veja por que a goiabada 

cascão ganhou o status de patrimônio imaterial.  

19h00 CPI DOS GUINCHOS Reunião ordinária. 

20h30 CPI DO TRANSCOL Reunião ordinária. 

21h20 

BIOGRAFIA Maurício de Oliveira foi um músico capixaba de renome internacional. A 

música Canção da Paz, tocada na Polônia, foi uma das responsáveis por 

todo esse reconhecimento. Conheça mais a vida e obra do músico 

capixaba. 

http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=&txt_titulo_menu=Parlamento%20Brasil&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=5&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
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21h30 

MPT – TRABALHO LEGAL Entenda o que é o piso salarial.  Saiba se filiação ao sindicato da 

categoria é obrigatória, e ainda quem tem direito de receber o abono 

salarial. 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 

MP COM VOCÊ    O programa recebe o procurador de Justiça Sérgio Dário Machado, 

responsável pela ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo 

(MPES). Ele explica como funciona o órgão e como a população pode 

fazer denúncias ou manifestações. 

22h45 

OPINIÃO O economista Itamarcos Coutinho, especialista em economia solidária, 

fala sobre essa nova modalidade de segmentação no mercado de 

produção de bens e geração de renda.  

23h15 PERSONALIDADES  Saiba mais sobre a vida e a carreira da jornalista Glecy Coutinho. 

23h30 
REPORTAGEM ESPECIAL Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Mármore e granito no ES. 

23h45 
TV CÂMARA - 

DOCUMENTÁRIOS 

O programa apresenta o documentário: Artigo feminino. 

 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 

 

• DOMINGO - 05.07.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 

STJ: DIREITO MEU DIREITO 

SEU 

Saiba os direitos que a Lei garante às pessoas com incapacidade mental. 

Conheça os cuidados que o consumidor deve ter ao escolher a instituição 

de ensino, entenda o que fazer no caso do curso ou da instituição 

fecharem as portas. 

07h30 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa debaterá o tema: Trabalhar na saúde 

08h00 

TSE: BRASIL ELEITOR O Projeto de Lei sobre a Reforma Política é aprovado em primeiro turno 

pelos deputados federais, saiba quais as propostas que podem virar lei, 

como por exemplo, o fim da reeleição. Uma parceria entre o TRE do 

Amazonas e empresários do estado garante o recadastramento biométrico 

dos funcionários dentro do local de trabalho. Evento em Brasília reúne 

especialistas e representantes de instituições internacionais para falar 

sobre financiamento eleitoral. E ainda, os cinco anos da criação da Lei da 

Ficha Limpa. 

08h30 
REPORTAGEM ESPECIAL Saiba mais sobre a história do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Arquivos da Ditadura. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

09h00 COMISSÃO DE JUSTIÇA Reunião ordinária. 

10h15 COMISSÃO DE CULTURA Reunião ordinária. 

10h50 COMISSÃO DA ECO 101 Reunião ordinária. 

11h10 CPI EMPENHOS DA SAÚDE Reunião ordinária. 

11h40 
COMISSÃO DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 

Reunião ordinária. 

12h00 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS  Conheça mais os Espírito Santo com a série Municípios, que hoje traz: 

Venda Nova do Imigrante. 

12h20 

BIOGRAFIA Grande admirador da natureza e defensor do meio ambiente, o capixaba 

Augusto Ruschi é reconhecido pelos estudos sobre beija-flores e 

orquídeas. 

12h30 

MP COM VOCÊ O programa recebe a promotora de Justiça Andrea Teixeira de Souza, 
dirigente do Centro de Apoio da Infância e da Juventude do Ministério 

Público do Espírito Santo (MPES). Ela esclarece como funciona a 

adoção de crianças e adolescentes no Brasil.  

13h00 

UM DEDO DE PROSA O programa recebe Milson Henriques, criador da famosa personagem 

capixaba Marly, solteirona que conquistou os quadrinhos e os palcos. 

Sua mais recente produção é o livro infantil "As mudanças de Beto". 
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13h30 

OPINIÃO A advogada e mestre em psicologia pela UFES, Fernanda Cabral, fala 

sobre as alterações no código civil que tornam a guarda compartilhada 

regra no país. Ela ainda fala sobre o seu livro, "Com quem os filhos 

ficarão?", resultado de sua dissertação no mestrado, que reúne a 

experiência adquirida em vários anos de atuação em casos que envolvem 

divergências entre casais separados na questão da guarda dos filhos. 

14h00 

CONTRAPONTO Nesta edição o programa promove o debate com o tema, "Liberdade de 

Expressão e Liberdade de Imprensa". Os convidados são a diretora do 

Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo e da Federação Nacional dos 

Jornalistas (Fenaj), Suzana Tatagiba, e o advogado e sociólogo Derli 

Baiense Moreira. 

14h30 PANORAMA  Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h45 
SABOR ES Conheça mais sobre a tendência dos cafés especiais e aprenda maneiras 

diferentes de preparar essa bebida tão apreciada pelos capixabas.  

15h00 
SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o cantor, instrumentista e compositor Yuri 

Guijansque, agora em carreira solo. 

15h30 

BIOGRAFIA Grande admirador da natureza e defensor do meio ambiente, o capixaba 

Augusto Ruschi é reconhecido pelos estudos sobre beija-flores e 

orquídeas. 

15h40 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS  Conheça mais os Espírito Santo com a série Municípios, que hoje traz: 

Venda Nova do Imigrante. 

16h00 

MEMÓRIAS   O programa traz um resgate histórico do acervo cultural da TV ALES. 

Nesta edição, você confere o show Terça Brasil, realizado em 2008 no 

Teatro Vila Velha, com as cantoras Denise Pontes e Isabela Taviani. 

17h15 
REPORTAGEM ESPECIAL Saiba mais sobre a história do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Arquivos da Ditadura. 

17h30 
ITAÚ CULTURAL– JOGO DE 

IDEIAS 

O programa traz: Benjamin Moser e José Costello. 

18h00 

UM DEDO DE PROSA O programa recebe Milson Henriques, criador da famosa personagem 

capixaba Marly, solteirona que conquistou os quadrinhos e os palcos. 

Sua mais recente produção é o livro infantil "As mudanças de Beto". 

18h30 

CONTRAPONTO Nesta edição o programa promove o debate com o tema, "Liberdade de 

Expressão e Liberdade de Imprensa". Os convidados são a diretora do 

Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo e da Federação Nacional dos 

Jornalistas (Fenaj), Suzana Tatagiba, e o advogado e sociólogo Derli 

Baiense Moreira. 

19h00 
CPI DA SONEGAÇÃO DE 

TRIBUTOS 

Reunião ordinária. 

20h30 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa debaterá o tema: Trabalhar na saúde 

21h00 
SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o cantor, instrumentista e compositor Yuri 

Guijansque, agora em carreira solo. 

21h30 
MPT – TRABALHO LEGAL  Acompanhe a realidade dos imigrantes que chegam ao Brasil pelo Acre 

através das fronteiras com o Peru e Bolívia. 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 

MP COM VOCÊ O programa recebe a promotora de Justiça Andrea Teixeira de Souza, 

dirigente do Centro de Apoio da Infância e da Juventude do Ministério 

Público do Espírito Santo (MPES). Ela esclarece como funciona a 

adoção de crianças e adolescentes no Brasil.  

22h45 

OPINIÃO A advogada e mestre em psicologia pela UFES, Fernanda Cabral, fala 

sobre as alterações no código civil que tornam a guarda compartilhada 

regra no país. Ela ainda fala sobre o seu livro, "Com quem os filhos 

ficarão?", resultado de sua dissertação no mestrado, que reúne a 

experiência adquirida em vários anos de atuação em casos que envolvem 

divergências entre casais separados na questão da guarda dos filhos. 

23h15 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a vida e a carreira do fotógrafo Humberto Capai. 

23h45 SBPC – TOME CIÊNCIA O programa debate o tema: Como avaliar nossa ciência e cientistas. 

 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos.
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 

AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2015. 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (JOSÉ 

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS) - 
Senhoras e Senhores, autoridades presentes, bom-dia.  

 É com satisfação que o Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

Deputado Theodorico Ferraço; a Presidente da 

Comissão de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Nutricional, Deputada Eliana Dadalto e o 

proponente, Deputado Rodrigo Coelho, os recebem 

para esta audiência pública, com o objetivo de 

debater o tema A Implantação da Legislação do 

SUAS nos Municípios. 

 Neste momento convidamos para compor a 

Mesa a Excelentíssima Senhora Presidente da 

Comissão de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Nutricional, Deputada Eliana Dadalto; o 

proponente desta audiência pública, o Excelentíssimo 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho; o vice-presidente 

da Associação dos Municípios do Espírito Santo - 

Amunes, o prefeito do município de Colatina, Senhor 

Leonardo Deptulski; a representante da Secretaria de 

Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, 

Senhora Nazareth Liberato; o presidente do 

Colegiado Nacional de Gestores da Assistência 

Social (Congemas), Senhor José Rodrigues Rocha 

Junior; a presidente do Colegiado Estadual de 

Gestores da Assistência Social (Cogemases), Senhora 

Cyntia Figueira Grillo; e a representante do Conselho 

Regional de Psicologia, Senhora Inara Suhett 

Campos. 

 Convido todos para, de pé, ouvirmos a 

execução do Hino Nacional. (Pausa) 

 

(É executado o Hino Nacional)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (JOSÉ 

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS) - Neste 

momento passo a palavra à Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, Presidente da Comissão de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Nutricional da 

Assembleia Legislativa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Bom-dia a todos e a todas. 

Bom-dia estudantes que estão nesta Casa também. 

Que bom! Sejam bem-vindos! Cumprimento todos 

que estão nos assistindo. Este momento está sendo 

transmitido pela TV Ales. Cumprimento todos os 

servidores da Casa, os assessores, e todos que fazem 

parte da Mesa, na pessoa do Presidente da Comissão 

de Justiça, Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 

É grande a satisfação de estar nesta Casa 

neste dia tão especial. Especial porque nós, lutadoras, 

mulheres, presentes nesta Casa, e homens da 

assistência social, sempre lutaram e lutam para trazer 

mais dignidade e mais qualidade de vida para o povo 

do Espírito Santo. 

Não sou assistente social. Sou professora. 

Estou presidindo esta comissão, com o maior carinho, 

pela experiência que tive em assistência social. 

Estive como secretária de Assistência Social 

do Município de Linhares. Faço uma retrospectiva 

daquilo que realizamos, não só eu, mas também os 

colegas secretários, na época gestores. 

Lembro-me bem que ao assumir a secretaria 

só havia um programa social, o Peti; em seguida o 

Cras, também implantado em 2005. E quando recebi 

a notícia, deputado, de que teria que colocar para 

funcionar quatro Cras em Linhares, nem dormi. 

Entrei em desespero e falei: como transformar, de 

repente, dentro de um ano, quatro Cras? 

Conseguimos a gestão plena para Linhares e Graças a 

Deus conseguimos implantar os Cras. Logo em 

seguida foi o ProJovem. Quer dizer, em quatro anos 

conseguimos o ProJovem e depois conseguimos 

também os Cress, que na época se chamava 

Sentinela, que agora são os Creas, e também o Nasi.  

 As políticas sociais dessa época, desse 

período, eram muito novas. O Suas estava sendo 

implantado, então, tudo era muito novo. Não 

sabíamos qual resultado teríamos diante dessas 

políticas. Confesso que ao sair da assistência social, 

em 2009, fui para a sala de aula, porque como falei, 

sou professora. Depois, com o passar do tempo, fui 

voltando e vendo como estavam as políticas sociais e 

percebi quantas famílias saíram da vulnerabilidade 

social, quantas foram tiradas da situação de risco 

social. Então, foi uma experiência que tive e venho a 

Casa como testemunha dessa iniciação do Suas no 

Brasil e no Espírito Santo.  

Parabenizo todos os senhores e senhoras, que 

são os atores: professores, assistentes sociais e 

também gestores, e aproveito a oportunidade para 

agradecer a presença dos vereadores. Quero dizer a 

todos da satisfação por estar à frente desta Comissão.  

Registro, com satisfação, a presença do 

senhor José Rodrigues Rocha Junior, nosso 

palestrante, presidente do Congemas; do Senhor 

Leonardo Deptulski, vice-presidente das Amunes e 

prefeito de Colatina; da Senhora Nazareth Liberato, 

subsecretária Estadual de Assistência Social e 

Direitos Humanos- Seadh; da senhora Cyntia 

Figueira Grillo, presidenta do Cogemases e secretária 

de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante; e 

da Senhora Inara Suhett Campos, representante do 

CRP-ES . 

Agradeço, de todo meu coração, a presença 

dos gestores que fazem parte desse importante 
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segmento, que fazem acontecer a política social em 

nosso Estado. Desejo que este momento seja muito 

especial e de grande progresso e que possamos 

adquirir muito conhecimento.  

Estou participando e quero conhecer melhor 

como foi a evolução do Suas no Estado do Espírito 

Santo e também nos municípios. Vamos tirar bastante 

proveito deste momento e participar ativamente. 

Obrigada pela presença de todos.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Registramos, com 

satisfação, a presença, nas galerias desta Casa de 

alunos do Centro Educacional Souza Marques, da 

cidade de Guarapari. Sejam bem-vindos. Se quiserem 

continuar apreciando nossa audiência pública e 

participar, fiquem à vontade, pois todos têm direito a 

voz conosco.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Está feito o registro, Deputado. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, proponente deste evento de hoje.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Bom-

dia, gente. Agradeço muito a presença dos senhores, 

mas quero começar agradecendo em especial à 

presença dos vereadores que vieram. Quero agradecer 

a presença do Rivelino Rosa, que é vereador em 

Vargem Alta; do Edmar Luis Piona, que é vereador 

em Governador Lindenberg; do Gedson Paulino, 

vereador em Iconha; do Almezindo Betini, vereador 

em Vargem Alta.  

Deveríamos nos conhecer só de olhar, mas 

estamos participando pouco das mesmas coisas. É 

bom que comecemos a participar das mesmas coisas 

agora e o nosso objetivo é que os senhores se 

apropriem da política de assistência social, porque há 

um equivoco muito grande da população sobre o que 

é assistência social. E por isso há um preconceito 

também muito grande. Foi exatamente por esse 

motivo que fiz questão de cumprimentar primeiro os 

senhores vereadores. 

Conversava com o José Rodrigues ontem e 

falava que temos que parar de pregar para convertido. 

Temos que parar de falar para gente que já sabe o que 

falaremos. Temos que falar para quem não nos ouviu 

falar ainda. 

 

Esse é um recado para os técnicos da 

assistência social. Falar entre nós, falar entre os 

técnicos, falar entre os gestores dá a sensação de que 

estamos chovendo no molhado. Agora precisamos 

falar para quem precisa da conversão e muitas vezes 

não falamos porque pensamos que o sujeito ainda 

está fazendo ação social e ainda não está fazendo 

assistência. Vá lá e fala para ele qual é a diferença de 

ação para assistência; vá lá e fala da diferença de 

assistencialismo para assistência; vá lá e diga para ele 

as prerrogativas. Então, esse é o nosso objetivo. É por 

isso que estamos aqui. 

Cumprimento a minha presidenta da 

Comissão de Assistência Social, Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, e Leonardo Deptulski, meu amigo, 

prefeito de Colatina. É um privilégio para nós ter a 

presença da Amunes aqui, prefeito Leonardo. Eu e a 

Senhora Deputada Eliana Dadalto somos deputados 

municipalistas, defendemos os municípios, sabemos 

da dificuldade que há. Nesse arranjo federativo na 

assistência social, assim como nas outras políticas, o 

maior peso está sobre os municípios. 

Precisamos fazer o debate para que os 

senhores conheçam a realidade nos municípios. O 

mais difícil acontece lá, mas é importante que 

aconteça lá, porque as pessoas vivem é no município. 

Só que precisamos fortalecer esse ente federado, 

senão só cobraremos deles. Só cobramos dos 

prefeitos e não conseguimos dar a eles uma resposta 

efetiva. 

Cumprimento a Nazareth Liberato, nossa 

subsecretária de Assistência Social. É uma alegria tê-

la conosco. Quando estive secretário tive a 

oportunidade de conviver com S. S.ª no Cogemases. 

É um privilegio dividir essa Mesa com S. S.ª.  

Quero cumprimentar o José Rodrigues Rocha 

Junior, nosso presidente do Colegiado Nacional de 

Gestores Municipais de Assistência Social.  Ele é 

secretário de assistência social do município de 

Cuiabá, no Mato Grosso e é uma alegria muito 

grande tê-lo. Quando fui secretário de assistência 

social convivia com o José Rodrigues Rocha Junior 

no Fonseas. Foi engraçado, que fui a Niterói e a 

Cyntia Figueira Grillo queria me apresentar ao José 

Rodrigues Rocha Junior de todo jeito. Quando 

chegamos perto e demos um abraço, ela falou: é este 

aí. A gente acaba se encontrando e encontrando todas 

as pessoas. 

Cumprimento a Inara Suhett Campos, nossa 

representante do Conselho Regional de Psicologia, e 

quero dizer que o Conselho Regional de Psicologia 

sempre atendeu, sempre respondeu, ora à Secretaria 

Estadual ora à Comissão de Assistência Social. 

Quero deixar este registro e este agradecimento.  

E quero cumprimentar a Cyntia Figueira 

Grillo, cumprimentando todos os gestores municipais 

de assistência social do Estado do Espírito Santo, que 

têm sido parceiros importantes na minha militância. 

 Eu não vou fazer apresentação, José 

Rodrigues Rocha Junior, não falarei sobre o tema, 

porque essa tarefa é sua. Mas acho que vale a pena 

fazer alguns registros. Como disse aos senhores a 

assistência social sofre muitos preconceitos e é 

importante que os políticos comecem a falar da 

assistência social como ela é.  

Então, quero passar a primeira apresentação. 

O papel da assistência social no sistema de 

proteção social tem funções e seguranças. As funções 

são a proteção social, a vigilância socioassistencial e 

a defesa de direitos.  

Não temos que fazer favor a ninguém, 
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vereadores. Não temos a prerrogativa de dar uma 

cesta básica porque o sujeito, meu amigo, ou amigo 

de fulano, está precisando, por um capricho. Temos 

que garantir o direito à segurança alimentar e 

nutricional dele, temos que garantir o direito à renta, 

à saúde e à educação. Não temos que fazer favor 

nenhum. 

 O Estado tem este papel, fazer a defesa do 

direito. Por isso, o benefício de transferência de renda 

é mais republicano que a cesta básica. A cesta básica 

é um benefício eventual, em um momento de 

calamidade, em um momento de extrema dificuldade, 

e eventual e pontualmente será distribuída. 

 Aquele que ficar pedindo à secretária de 

Assistência Social para dar uma cesta básica a uma 

família estará promovendo um desserviço para a 

assistência social. É importante que comecemos a 

falar claramente essas coisas, não pode fazer rodeio, 

senão ninguém entenderá. 

E a segurança socioassistencial é renda, 

convívio familiar e comunitário e acolhida. 

O papel da assistência social, meus amigos, é 

promover o convívio familiar, fortalecer esse 

convívio familiar e comunitário. 

 Os políticos, geralmente, falam que são a 

favor da família, não é verdade? Os vereadores 

presentes são todos a favor da família, não são? Pois 

é, a única política pública que tem como público alvo 

a família é a assistência social. 

 E vou exemplificar para vocês. A educação 

tem como público alvo o aluno, o professor. A saúde, 

o paciente, o indivíduo que terá saúde preventiva. A 

assistência social, o público alvo dela é a família. O 

assistente social tem que fazer acompanhamento 

familiar.  

Quando eles recebem um menino para fazer 

um acolhimento, o exercício que a assistência social 

faz primeiro é devolver o menino à família, é 

fortalecer o vínculo com transferência de renda para 

aquela família não se romper. 

Quando estamos com um problema 

financeiro em casa, não corremos o risco de separar, 

às vezes, da mulher? A mulher não corre o risco de se 

separar do marido, porque vai criando problema, 

criando problema... Não é isso que acontece na nossa 

vida cotidiana? Na família das pessoas que têm 

menos condições financeiras, é pior ainda.  

Por isso, a transferência de renda cumpre um 

papel de fortalecer o vínculo familiar. Por isso que é 

equivocado fazermos um ataque frontal aos 

programas de transferência de renda, porque ele tem 

um objetivo claro de manter fortalecido o vínculo 

familiar. E é para isso que serve a política de 

assistência social. 

Fizemos uma apresentação rapidinha, para 

dar uma diferença de assistencialismo para direito e 

proteção social. O assistencialismo trata da 

culpabilização e responsabilidade individual. Tudo o 

que acontece de errado com o indivíduo é culpa dele, 

é porque ele fez. O sujeito não tem trabalho, porque 

não procura! Se quisesse trabalhar, pegaria no cabo 

da enxada e iria para o cabo da enxada! E não é 

assim, não é essa a realidade. 

Avaliamos os outros pelas oportunidades que 

tivemos, não avaliamos os outros pelas oportunidades 

que eles deixaram de ter. Não avaliamos a vida do 

outro, não conseguimos nos colocar no lugar do outro 

porque nossa vida foi outra. Então, precisamos ter 

compreensão com a vida do outro e saber que o outro 

é um sujeito de direito, e não culpabilizá-lo. 

Se não reconhecermos no outro um sujeito de 

direito, sempre colocaremos a culpa nele pelas 

mazelas que acontecem. Os problemas sociais nunca 

são culpa minha, são sempre culpa do outro. Sempre 

vou encontrar no outro a culpa. 

Estamos com a representante do Conselho 

Regional de Psicologia. Ficávamos falando, quando 

estávamos construindo o programa de superação da 

pobreza, que rico quando vai escolher sua profissão 

faz teste vocacional, se prepara; e o pobre, tem que 

ser o que sobrar. Se sobrou profissão de pedreiro e 

ele tem alergia a cimento, o problema é dele, a culpa 

é dele, não é de mais ninguém, não é social o 

problema. Precisamos identificar um sujeito de 

direito. 

Temos no assistencialismo provisões 

materiais, vou te dando isso a conta-gotas, porque aí 

você fica dependente de mim. Fico fazendo favor, 

você me deve. Aí, lá na frente, você me dá o voto 

como pagamento. É o pior que pode acontecer para a 

democracia, para o Estado de Direito, para a 

emancipação das pessoas. Você vai baixando a 

autoestima das pessoas e vai evitando que o problema 

seja, de fato, resolvido. 

Ações descontínuas, fragmentadas, 

pulverizadas, voluntariosas. Não pode ser assim. 

Finalidade difusa com fim em si mesmo, ou seja, dou 

aquela cesta básica para aquilo resolver um problema 

pontual e eu ficar com aquele favor estabelecido e, 

naquela relação eu me fortaleci com ele, mas o 

sujeito não se emancipa nunca porque não tem 

continuidade e não tem resultado com possibilidade 

transformadora. 

 Isso é o assistencialismo. Se vocês fazem 

alguma coisa dessas, por favor, parem de fazer 

imediatamente. Mas se estão presentes é porque não 

o fazem. E é nisso que estou acreditando. E estamos 

querendo dar argumentos para vocês continuarem 

não fazendo e defenderem fortemente em seus 

municípios que não é para fazer porque vocês 

entenderam que nós precisamos ter direitos e 

proteções sociais.  

Acabarei aqui, não me estenderei, mas acho 

importante falar para ser de um político falando para 

vocês. Muitas vezes, os técnicos falam com uma 

linguagem mais difícil e parece que estão falando 

para a parede, porque bate e não volta, bate e não 

volta. Não é assim? Precisamos falar com uma 

linguagem mais próxima do que acontece. 

Direito, garantias e proteção social. Quais são 
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as premissas? Primeiro, a contextualização e primazia 

da responsabilidade do Estado. O direito do sujeito e 

do indivíduo quem tem que garantir é o Estado. Se 

produzimos uma sociedade com oportunidades 

diferentes, precisamos desfazer a injustiça que nós 

mesmos construímos ao longo do tempo e da história. 

Queremos que as pessoas que tiveram oportunidades 

muito reduzidas tenham o mesmo comportamento 

que nós, a mesma autoestima e a mesma condição de 

se autoafirmar, mas não será assim. 

O Estado precisa dar provisões que ampliam 

o acesso a direitos, bens e serviços. Quero dizer a 

vocês uma coisa: nós brigamos pela integração das 

políticas públicas. Educação tem que conversar com 

saúde, que tem que conversar com a assistência 

social, e esperamos a integração chegar em nós, 

esperamos que a integração venha e aconteça por si 

só. 

Quero dizer a vocês que, para mim, cachorro 

que tem dois donos morre de fome. Porque um dono 

acha que o outro deu comida e nenhum dos donos dá 

comida para o cachorro. 

Quem tem que puxar a integração é a 

assistência social, porque quem faz, quem olha o 

indivíduo na integralidade, a família na integralidade 

é a assistência social. Os profissionais da assistência 

acham que são mais frágeis porque têm menos 

dinheiro, mas a prerrogativa plena é da assistência 

social. 

Então, quero dizer a vocês que se esperarem 

a saúde e a educação integrarem as políticas públicas, 

não teremos a integração de políticas sociais porque 

ninguém tem esse olhar que estamos falando aqui, da 

garantia do direito. Vocês sabem muito bem que 

quando um sujeito precisa de um remédio e não 

consegue na saúde, ele baterá na porta da assistência 

social e a assistência social arrumará um remédio 

para ele. A assistência social diz muito mais sim do 

que os outros, mas não conseguimos capitalizar nada 

em nosso favor e conseguimos as coisas na 

perspectiva da garantia do direito ao acesso que o 

indivíduo tem. Essa integração precisa partir da 

política de assistência social, que precisa fazer ações 

continuadas a partir da realidade do território e das 

famílias, profissionalizar essas ações, ter como 

finalidade segurança socioassistencial e ter como 

resultado transformações nas condições de vida, nas 

relações familiares e comunitárias, nos territórios, 

nos acessos e na participação social. 

Pararei por aqui. Tinha muito mais coisa para 

fazer, mas pararei por aqui porque não é meu papel. 

Só queria fazer uma sensibilização e espero ter 

conseguido. Precisamos parar de falar para 

convertido, pregar para convertido, precisamos falar 

da assistência social para as pessoas, porque as 

pessoas não compreendem nosso papel. 

Se fizermos uma pesquisa agora e 

perguntarmos às pessoas quais são as prioridades, as 

políticas públicas prioritárias e deixar que respondam 

livremente, teremos: cinquenta por cento, segurança 

pública; quarenta e oito por cento, educação; 

cinquenta e dois por cento, saúde; um e meio por 

cento assistência social.  

A assistência social tem o papel de garantir o 

direito à segurança, saúde e educação, só que as 

pessoas não sabem disso. Portanto, nunca será 

prioridade fortalecer uma equipe na assistência social 

para que ela garanta o direto das pessoas. As pessoas 

só terão essa necessidade quando compreenderem a 

política. Quero dizer para vocês que é papel de todos 

nós, mas principalmente de cada um de vocês. Muito 

obrigado e bom dia. Que tenhamos uma boa 

audiência pública. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Passo a presidência dos 

trabalhos ao Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 

(Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento e passo a palavra ao nosso 

amigo José Rodrigues Rocha Júnior, presidente do 

Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 

Assistência Social, Congemas, para fazer sua 

apresentação e puxar o debate. S. S.ª dará o 

instrumento e o elemento para o debate que faremos. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES ROCHA 

JÚNIOR - Bom-dia, senhoras e senhores. Agradeço 

imensamente a presença de cada um e de cada uma 

de vocês que estão conosco nesta data de hoje, que 

reputo extremamente importante para a política de 

assistência social brasileira, na medida em que 

realizamos uma pactuação em âmbito nacional no 

ano passado e iniciamos agora a orientação aos 

municípios, para que possamos adequar nossas 

legislações. Isso tem uma série de implicações, que 

passaremos a tratar neste momento. 

Em nome do Colegiado Nacional dos 

Gestores, agradeço à deputada Eliana Dadalto por 

nos acolher com muita distinção e com muita alegria 

no Espírito Santo, e dizer da nossa satisfação em 

poder iniciar esse trabalho de diálogo com os 

gestores e vereadores por meio de convocação do 

Parlamento estadual. Nessa direção, parabenizo o 

deputado Rodrigo Coelho pelo requerimento desta 

audiência pública, que nos oportuniza estar hoje 

falando com V. S.
as

.  

Estamos muito felizes com a participação dos 

vereadores que estão nos prestigiando. O Almezindo 

Arcanjo Betini, de Vargem Alta; o Edmar Luis Piona, 

de Governador Lindenberg; o Rivelino Rosa, também 

de Vargem Alta; e o Gedson Brandão Paulino, de 

Iconha. V. S.ª
s
 são muito importantes neste processo, 

uma vez que necessariamente essas proposições terão 

que tramitar pelas câmaras de vereadores e fazer um 

exercício com a sociedade. O deputado Rodrigo 

Coelho dizia muito bem da importância de 

melhorarmos o nosso diálogo com a sociedade 
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brasileira, a fim de que possamos avançar na 

perspectiva da consolidação do Sistema Único de 

Assistência Social. 

Nessa mesma direção, antes de adentrar à 

apresentação, gostaria de dizer da importância que a 

assistência social tomou nesses dez anos no Brasil, 

considerando toda trajetória que tivemos de 

colonização deste País e de violações de direitos. O 

País nasce com a violação de direitos dos indígenas 

que aqui residiam, sendo reduzidos ao regime de 

escravidão; passamos a acreditar nesse processo e o 

vivemos até pouco tempo atrás. Quem não se lembra 

de que há pouco mais de cem anos ainda 

comercializávamos pessoas em nosso território? 

O exercício da democracia, da república, da 

participação da sociedade na decisão da 

administração pública para nós ainda é muito novo 

enquanto sociedade brasileira. Precisamos incentivar 

nossos usuários para que participem desse processo, 

potencializar a sua participação em todos esses 

espaços, garantir que estejam representados 

legitimamente nesses espaços, em especial nos 

conselhos, que, de acordo com o Senso de 2014, 

ainda temos apenas um conselho estadual de acordo 

com a legislação federal, com a participação dos 

usuários e das instituições não governamentais.  

Há muito por ser feito ainda. Estamos numa 

grande caminhada nesses dez anos do Suas. Tenho 

certeza de que, pela representatividade que temos 

nesse plenário, a caminhada esteja se dando na 

direção correta da qualidade do exercício das nossas 

atividades. Que possamos, de fato, alcançar o 

objetivo maior, que é a garantia de direitos de nossos 

usuários. 

Aproveito este momento para cumprimentar 

a Nazareth Liberato. Dizia a ela ainda há pouco que 

trocamos de lugar. Fiquei dez anos no governo 

estadual de Mato Grosso antes de assumir a gestão da 

capital, e a Nazareth estava na gestão municipal e 

agora está na gestão estadual. Estamos na direção, no 

diálogo em âmbito nacional, exatamente para discutir 

o que construímos até o momento com relação ao 

papel de cada um desses atores no Governo Federal, 

nos governos estaduais e municipais. Em especial, 

nesse momento em que estamos com atraso de 

repasses por parte do Governo Federal, e alguns 

recursos desde agosto de 2014 sem cair na conta dos 

municípios, estados - e aí são quatro os que disseram 

oficialmente, fora os que não fizeram e não se 

manifestaram nessa direção através no Senso de 

2014, publicado agora no mês passado -, que 

simplesmente não cofinanciam os municípios na 

gestão da assistência social. Simplesmente se omitem 

do papel que está descrito na legislação federal, que é 

obrigação do Estado o cofinanciamento da gestão. E 

continuamos com as mesmas obrigações para os 

municípios? Dessa vez não.  

Na reunião passada que tivemos na Comissão 

Intergestores Tripartites, em Brasília, agora no mês 

de abril, o Congemas solicitou que seja incluída na 

pauta da próxima reunião nossa, que acontecerá no 

dia 21 de maio, que possamos reavaliar as exigências 

municipais no que tange à execução da política de 

assistência social. Convidamos para estar conosco 

dentro da CIT, a Frente Parlamentar de Assistência 

Social da Câmara Federal. Parabenizo a Cyntia 

Figueira Grillo pela condução do colegiado estadual 

do Espírito Santo, pela sua mobilização. Temos lá 

parlamentares que estão na Frente Parlamentar de 

Assistência Social e que estão na comissão especial 

que está discutindo o pacto federativo. Não tem mais 

condições de continuarmos com essa construção 

administrativa que fizemos para o país. Uma 

construção que onera de maneira muito grave, como 

disse o Deputado Rodrigo Coelho, os gestores 

municipais e os outros entes federados ficam a 

cavalheiro no processo. Participam quando querem, 

mandam dinheiro quando dá, e a nossa realidade não 

é essa, não no âmbito municipal. As pessoas têm 

direitos violados, batem à porta da assistência e não 

dá para falar: volta no mês que vem, depois que o 

Governo Federal mandar o dinheiro, para ver se a 

gente te atende.  

 Precisamos avançar na distribuição das 

competências e das atribuições para esses atores, da 

responsabilização de cada um deles. Há um ônus 

muito grande dos municípios na construção que 

fizemos até o momento de ter estruturas adequadas, 

equipe técnica, horário de funcionamento e uma série 

de outras coisas. Tudo isso repercute no recurso que 

os municípios recebem, e os governos estaduais são 

avaliados pelos resultados do trabalho dos 

municípios, o que também entendemos que precisa 

avançar.  

O Estado tem papel definido na política 

nacional de cofinanciamento, de monitoramento, de 

assistência técnica. Ele tem obrigações para cumprir 

dentro do sistema e precisa ser avaliado pelo 

resultado das obrigações que tem no sistema, e não 

pelo resultado do esforço dos municípios. 

 São assuntos que estamos trazendo para 

discussão e acredito que são extremamente 

importantes e têm tudo a ver com o que estamos 

falando aqui, que é a nossa legislação municipal, 

porque será em âmbito municipal que definiremos as 

atribuições dos municípios, o que colocaremos na 

legislação municipal que diz respeito às 

competências da gestão no município. As nossas 

estruturas, a equipe de referência em cada uma das 

nossas unidades, o nosso conselho, a nossa 

conferência, o fundo. Está tudo previsto na legislação 

que discutiremos em âmbito municipal, que 

construiremos. Cada um precisa adequar isso à sua 

realidade local.  

O que fizemos em âmbito nacional foi 

pactuar uma orientação aos municípios brasileiros, e 

exatamente por se tratar de uma orientação é que 

fizemos isso exatamente por respeitar o pacto 

federativo, a independência de cada um dos entes 

federados e a sua autonomia. Então, cada um tem que 
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fazer a promoção desse processo em âmbito local. Aí, 

nosso prefeito Leonardo Deptulski, acredito que a 

Amunes tem um papel extremamente importante 

nessa direção, de ampliar o diálogo com os prefeitos, 

de tratar desse assunto, no âmbito da instituição, de 

levar essa orientação para que vocês possam avançar 

nessa discussão interna e orientar para que os 

prefeitos, de fato, façam um encaminhamento da 

legislação de acordo com sua realidade local, porque 

cada município é diferente. Vitória é diferente de 

Cuiabá, é diferente do Rio de Janeiro, é diferente de 

Apiacá, uma cidade do interior do meu estado, divisa 

com Rondônia. 

 Precisamos adequar essas estruturas à nossa 

realidade local. Não é isso? Por isso precisamos 

caminhar nessa direção e não nos esquecer das 

orientações que possuímos no que diz respeito aos 

nossos trabalhadores da assistência social. 

Cumprimento todos os nossos trabalhadores em 

nome da Inara, do Conselho Regional de Psicologia, 

que está presente, e dizer que não existe assistência 

social sem essas peças fundamentais do processo. 

 Não somos nós gestores que ficamos na porta 

do Craes para receber a população, são os usuários, 

são os trabalhadores que fazem isso e ainda vão 

visitar as famílias. Fazem todos os encaminhamentos, 

portanto é necessário que, nessa mesma direção, 

possamos discutir a construção de plano de cargos, 

carreiras e salários de acordo com o que disciplina a 

norma de recursos humanos para os trabalhadores em 

âmbito municipal também e tratar da segurança 

jurídica. É necessário que façamos esse diálogo. Por 

isso estamos caminhando para o diálogo com o 

Congresso Nacional. Fizemos a previsão na 

legislação federal da assistência, para que os 

municípios pudessem contratar trabalhadores e pagá-

los com sessenta por cento de alguns recursos 

repassados pelo Governo Federal, com atraso. O que 

aconteceu foi que os municípios tiveram que arcar 

com recursos próprios na despesa daqueles 

servidores. 

 Já tínhamos municípios que estavam no 

limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Há prefeito 

querendo matar secretário de assistência no Brasil. O 

secretário de boa-fé, acreditou, contatou uma equipe 

técnica, foi e fez a previsão do pagamento com 

repasse de recurso e o repasse não veio. O 

funcionário não pode ficar sem receber. Conclusão: 

A Prefeitura tem que pagar o funcionário. Houve 

impacto na folha e o prefeito agora responde pela Lei 

de Reponsabilidade Fiscal porque ultrapassou o 

limite. 

 Essa é outra discussão que o Brasil precisa 

fazer no que tange à Lei de Reponsabilidade Fiscal. 

Não dá para avançarmos na execução da prestação de 

um serviço de qualidade, se temos limitações que nos 

colocam em pé de igualdade com políticas que são 

totalmente desiguais conosco. Quando se vai fazer a 

avaliação do percentual, a Educação, a Saúde, a 

Assistência, está tudo misturado com a Secretaria de 

Meio Ambiente e, na hora de dividir o dinheiro para 

gastar, estamos separados. Não é isso? A Educação 

tem o seu percentual, a Saúde também tem o seu e 

eles ultrapassam o limite, porque fazem 

manifestações, greves reiteradas, enfim.  

 Conhecemos muito bem os movimentos que 

essas outras políticas têm feito no Brasil e conseguem 

avançar nos seus recursos. Infelizmente ainda temos 

assistentes sociais recebendo novecentos reais no 

Brasil, quase um salário mínimo, pelo papel que 

desenvolvem. Um absurdo.  

 Precisamos avançar nessa direção de 

rediscutir isso também para que possamos facilitar. O 

Parlamento tem um papel extremamente importante, 

senhores vereadores, de chamar as instituições não 

governamentais para dentro desse processo, de 

chamar a assistência social para dentro dessa 

discussão. Estamos falando dos idosos, dos 

adolescentes, das crianças, das pessoas com 

deficiência, enfim, das famílias, para que consigamos 

dialogar com a sociedade. Esta é outra fala que tenho 

feito em âmbito nacional e já de maneira reiterada, 

que nós conseguimos avançar muito de maneira 

técnica nesse processo de reconstrução, nesses dez 

anos. 

 O problema é que quando falamos, ninguém 

entende. Quando começamos a falar, passamos a usar 

siglas que as pessoas desconhecem: Paif, Proteção e 

Atendimento Integral à Família; Paef, Programa 

de Assistência Econômica e Financeira; Craes, 

Centro de Recursos de Apoio à Emergência 

Social; Creas, Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social; Sentinela; Peti, Programa de 

Erradicação ao Trabalho Infantil; ProJovem. Isso não 

faz parte do cotidiano da sociedade. Eles têm 

dificuldade de entender o que estamos falando. 

 Quando falamos que faremos uma atividade 

para fortalecer o vínculo entre a pessoa e a sua 

comunidade, falamos: Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo. Precisamos melhorar 

isso. Disse que não precisamos nos afastar da 

direção, de continuar na cosntrução técnica e 

aprimoramento de nossas atividades, mas precisamos 

melhorar nosso diálogo.  

 O secretário Paulo Jannuzzi, da Secretaria de 

Gestão da Informação no Ministério, já assumiu o 

compromisso conosco de fazer material orientativo 

nessa direção, para que possamos dialogar com a 

sociedade, com as instituições não governamentais, 

com os usuários, com a imprensa, com os atores com 

quem nos relacionamos no nosso cotidiano. Também 

com o Tribunal de Contas, que tem dificuldade para 

entender o que é um colegiado estadual, o que é o 

colegiado nacional. Glosa despesas da prefeitura 

porque encaminha as pessoas para participarem, 

glosa despesas com o pagamento de anuidade. E tudo 

isso está previsto nessa legislação.  

 Passarei à apresentação que construímos para 

vocês. É bem breve, e o material orientativo está 

muito bem detalhado, artigo por artigo, com as 
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orientações às quais vocês precisam prestar atenção 

no momento desta construção.  

 Orientamos vocês para que possamos 

caminhar na direção da realização de audiências 

públicas estaduais, como esta que acontece nesta 

Casa. No âmbito municipal, que possamos também 

realizar audiências públicas, dialogar com todos esses 

atores, com as universidades, com os trabalhadores, 

com os usuários, com todo mundo que se relaciona 

com a assistência social, com os conselheiros, com os 

vereadores, antes do Poder Executivo encaminhar o 

projeto de lei.  

 É necessário também que seja feita uma 

busca, no âmbito municipal, das legislações já 

existentes. Para os municípios participarem desse 

processo e receberem os recursos federais e 

estaduais, com certeza eles têm conselho, plano e 

fundo. O CPF é necessário para que possamos estar 

habilitados no sistema e receber os repasses. Correto?  

 Já existem legislações em âmbito municipal. 

Em alguns municípios já existe legislação que trata 

de benefício eventual, como no exemplo dado pelo 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, o da cesta básica. 

Os benefícios eventuais vão além disso. Há 

benefícios de natalidade, de mortalidade, de 

calamidade. Precisamos verificar o que há de 

legislação, porque todos esses são temas a serem 

tratados nesta nova legislação. A ideia é que 

possamos consolidar, em âmbito municipal, em um 

único registro legal, todas as determinações no que 

tange à assistência social, inclusive as conferências.  

 Esta orientação está pactuada. Faz parte da 

Resolução n.º 12, de 4 de dezembro de 2014, que 

pactuou esta orientação aos municípios sobre a 

regulamentação do Suas. A ideia é que possamos ter 

cada município de maneira regulamentada e 

executando as suas tarefas e obrigações. 

 Temos alguns objetivos da orientação, que é 

dar subsídio, apoio e orientação aos municípios no 

que se refere à elaboração de suas leis. Sabemos da 

dificuldade dos municípios terem os profissionais nos 

centros de referência de assistência social, nos 

centros de referência especializados. Se têm 

dificuldade de ter esses profissionais, que são 

essenciais para o processo, certamente não terão o 

advogado da prefeitura à disposição para dar a 

assessoria jurídica necessária para que possam 

construir esses projetos de lei e fazer os devidos 

encaminhamentos. Foi por isso que nos preocupamos 

em ter uma orientação que facilite isso. A assessoria 

local só complementa com as informações que estão 

facultadas para os registros locais, para que possamos 

avançar.  

 Por que regulamentar? Porque cada ente tem 

a obrigação de organizar a sua estrutura 

administrativa interna. Se não tivéssemos uma 

autonomia administrativa, um pacto federativo, cada 

ente federado autônomo, poderíamos fazer uma 

legislação federal, criar uma regra para todo mundo, 

e todas as estruturas iriam funcionar da maneira que 

tivéssemos feito a legislação federal. Mas não é assim 

que está construída a República. Os municípios têm 

autonomia e independência para tratarem das suas 

estruturas. Portanto, é necessário que cada município 

brasileiro faça a sua legislação, tratando, inclusive, 

das suas peculiaridades, das suas realidades locais. 

Por isso, quando fazemos as pactuações, em âmbito 

nacional, de expansão de serviços, dizendo que 

teremos mais Paif, mais Paef, mais Peti, enfim, é 

aberto o termo de aceite. Não é isso? E o município 

tem que aceitar. Por quê? Porque não podemos 

impor. Faz parte da autonomia dos municípios 

aceitarem ou não o que fizemos na construção em 

âmbito nacional. Então esse processo faz parte da 

construção do Sistema Único, portanto é necessário 

que os municípios façam suas adequações em âmbito 

local. 

O art. 8.º da Loas traz as competências, das 

responsabilidades de cada um desses  entes federados 

na sua respectiva esfera de atuação. Temos na 

Assistência Social um pacto de aprimoramento. Logo 

que chegamos nesta gestão, construímos em âmbito 

nacional um pacto de aprimoramento, ou seja, o que é 

que vamos priorizar para este período de quatro anos 

de gestão que temos na prefeitura? Ou seja, o que vai 

comportar dentro do plano plurianual da prefeitura? E 

aí, em âmbito nacional, fizemos uma orientação, o 

que deveria estar composto nesse instrumento, e 

dentro desta construção está atualização da legislação 

no que tange à assistência social brasileira. Então, é 

prioridade dentro do pacto de aprimoramento que 

tenhamos adequação das legislações municipais, as 

normativas do SUAS. A meta é que todos os 

municípios brasileiros façam isso. 

Qual é a previsão normativa que temos? 

Temos o art. 23, da Resolução n.º 33, do Conselho 

Nacional; na Resolução n.º 13, da CIT - 

Comissão Intergestores Tripartite; e na Resolução n.º 

15, do Conselho Nacional de Assistência Social, 

também. Então temos instrumentos em âmbito 

nacional que nos orienta com relação e dão a 

sustentação legal para que possamos fazer esse 

encaminhamento dentro das legislações em âmbito 

municipal. 

A natureza jurídica deste pacto nasce por 

uma deliberação do Conselho Nacional, após 

pactuação da Comissão Intergestores Tripartite, em 

que os municípios têm seus representantes. Lá somos 

cinco gestores municipais, representando os 

municípios brasileiros; cinco secretários de Estado 

que representam os Governos de Estado, e cinco 

representantes do Governo federal. No âmbito da 

CIT, pactuamos, ou seja, chegamos a um acordo. 

Porque em um ambiente de pacto, que é o que vocês 

têm aqui no Estado, no âmbito da Cibe - Comissão 

Intergestores Bipartites, em que as representações 

municipais e do Governo estadual, se não há acordo, 

não há pactuação, não há votação. Ou todo mundo 

entra em consenso com o que está posto ou não há 

encaminhamento para deliberação do Conselho.  
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Nas representações, participaram da 

discussão, e temos aí a fundamentação legal para que 

tenhamos a execução desta atividade que compõe o 

pacto de aprimoramento, que é muito maior do que 

isso. 

O pacto serve para que possamos fortalecer a 

cooperação federativa, materializa nossas metas e 

prioridades nacionais. O pacto trata que quantidade 

de famílias têm que ser atendidas, quantidade de 

pessoas que são beneficiadas, DPC que tem que ir 

para o cadastro único, enfim lá tem uma série de 

elementos que compõem o pacto que fazem parte das 

nossas metas para este período de quatro anos. 

A distribuição da competência no sistema 

federativo, enfim, cada ente tem papel de fixar sua 

política de assistência social em âmbito local. A 

União, os Estados e os municípios têm que 

estabelecer seus princípios e diretrizes nesta 

legislação, e as responsabilidades na politica de 

assistência. Aí é o momento extremamente 

importante para que possamos superar exatamente 

isso. Quem é que tem direito a receber o benefício 

eventual da cesta básica no município?  E qual é o 

processo para que a pessoa possa ter acesso a esse 

benefício? Então a legislação trata disso. Exatamente 

para parar de receber os bilhetinhos encaminhados 

pelos nossos companheiros para atendimento de a, b 

ou c, por conta desta ou daquela vinculação 

partidária, enfim de auxilio ao chegar aonde chegou, 

e por aí vai. Então é necessário que criemos as regras 

e atenda a quem de fato necessita, porque a conta fica 

pesada demais para ser paga à medida que 

começamos a atender as pessoas que não têm o perfil 

ou não preenchem os requisitos para o atendimento 

daqueles benefícios. E a conta quem paga somos 

todos nós. A balinha que se compra no posto de 

gasolina, na gasolina que põe no carro, no sabonete 

que toma banho, não é isso? Então, tributo há 

bastante! Então precisamos otimizar isso e trabalhar 

na direção da qualidade da prestação de serviços para 

a população, que certamente teremos um menor peso 

para contribuir enquanto membros da sociedade, não 

é isso? 

A política nacional foi aprovada pelo 

Conselho Nacional, o Ministério é a instância 

coordenadora desta política para o país. Esses dois 

dispositivos compõem a nossa legislação federal. 

Tínhamos uma legislação de 1993 que foi aprimorada 

em 2011 e trouxe então o Sistema Único de 

Assistência Social brasileiro como uma política de 

Estado e não uma política de Governo, transitório, 

enfim, que poderia acabar. Nosso grande 

questionamento é por conta de que tínhamos 

construído então, em 2004, uma política nacional, e 

em 2005, um sistema único, mas os dois se tratavam 

de resoluções do Conselho Nacional de Assistência 

Social. E caminhamos na direção de ter essa garantia 

para a população brasileira, que era de instituir o 

sistema por legislação federal, e isso aconteceu então 

em 2011. 

 A distribuição das nossas competências com 

as normativas, decretos, resoluções, conselho, e neste 

slide há alguns artigos da nossa legislação federal que 

fundamentam essas orientações que estamos 

repassando aos senhores, e também artigos da nossa 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social de 2012, que também aprimorou a 

NOB de 2005, que tínhamos no país, que são 

instrumentos que tratam da nossa rotina, do nosso 

cotidiano na assistência, do funcionamento das 

nossas atividades, enfim. 

 A regulamentação do sistema pelos 

municípios se dará com a concretude do acesso aos 

direitos socioassistenciais, prevendo os recursos 

materiais e humanos para a oferta desses serviços, 

programas, projetos, benefícios, assistência, enfim. 

Essa legislação é extremamente necessária para que 

possamos avançar nessa direção, em especial da 

segurança jurídica para os gestores. Amanhã, nós, 

gestores, sairemos da cadeirinha. Quando saímos da 

cadeirinha de administrador público, temos a 

infelicidade de alguns órgãos de controle acabarem 

encontrando defeitos na nossa gestão. Depois que 

saímos da cadeirinha. Aí ficamos respondendo por 

cinco anos, dez anos, por processos que aconteceram 

durante aquele período em que respondíamos como 

gestores municipais. É importante que avancemos na 

direção da segurança jurídica para nós mesmos, 

enquanto gestores da política de assistência porque é 

uma política nova. E exatamente por ser nova, traz 

uma série de interpretações, por vezes de maneira 

equivocada, das nossas tarefas. Aí podemos acabar 

respondendo por isso, não é? É preciso que 

avancemos nessa direção de ter mais instrumentos 

normativos, mais legislações federais. Por isso é 

preciso falar para fora, falar fácil.  

A fala do Senhor Deputado Rodrigo Coelho 

está extremamente correta. Precisamos achar outros 

interlocutores para dialogar e é por isso que estou 

nesta Assembleia Legislativa do Espírito Santo, hoje, 

com muito prazer. Precisamos caminhar exatamente 

nessa direção. É o que temos feito em âmbito 

nacional. Em âmbito municipal, os senhores precisam 

fazer a mesma coisa, caminhar na direção de 

conversar com pessoas que não estão diretamente 

ligadas ao sistema, mas são atores importantes para 

nós, e fazem a diferença na nossa rotina de trabalho. 

A integração das políticas públicas é algo 

extremamente importante. 

Como pode, hoje, na construção que temos 

da política de saúde, quando um usuário da 

assistência, que está em uma unidade de acolhimento 

ou em uma casa-lar, precisa de um atendimento e é 

levado a uma unidade de saúde ficar na fila igual a 

todo mundo? Porque o entendimento deles é que o 

sistema único é para todos e, portanto, tem que ficar 

na fila e esperar até a hora que der para atender. 

Acontece que os usuários que estão em nossas 

unidades de Assistência irão à unidade de saúde 

acompanhados do veículo da Assistência e do 
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funcionário da Assistência, que fica desguarnecida 

porque está acompanhando essa pessoa que precisou 

do atendimento de saúde. Então é assim mesmo que 

tem que funcionar o mecanismo de integração entre 

as políticas? 

Quando uma criança é encaminhada a uma 

unidade de acolhimento da Assistência, tem que ter 

ou não prioridade no atendimento à política de 

educação? Ela entrará na fila com todo mundo? Ela já 

teve o direito lesionado de participação no convívio 

familiar. E continuará tendo outros direitos violados? 

É isso mesmo que estamos construindo para o Brasil? 

É isso que desejamos enquanto sociedade? Acho que 

não. Por isso precisamos caminhar nessa direção de 

integração das políticas. 

Este slide é sobre os principais pontos para a 

regulamentação. A conceituação do sistema, o 

sistema descentralizado, participativo, ou seja, se é 

descentralizado, quem tem que prestar o serviço para 

a sociedade, de fato, é o município. Quem está na 

ponta atendendo o usuário que está batendo à nossa 

porta somos nós, gestores municipais, trabalhadores 

do sistema que estão nas nossas unidades de 

assistência, ele tem que ser descentralizado mesmo. 

Agora, há algumas exceções nesse processo: os 

estados tem um papel de execução, em especial na 

proteção social especial para os municípios que não 

têm condições de execução de tarefas como, por 

exemplo, a que acabei de citar, de acolhimento. Por 

isso pactuamos lá em âmbito nacional a necessidade 

da regionalização e de assunção de competências por 

parte dos governos estaduais, da execução dessas 

tarefas em regime, entre aspas, consorciado. E aí, eles 

têm três formas para fazer: ou executa de maneira 

direta, por meio de convênios com instituições 

governamentais ou em parceria com os municípios 

que compõe aquela região, e tudo isso precisa ser 

pactuado na CIB, tem que ser aprovado pelo conselho 

estadual, e teremos, então, o fortalecimento da 

prestação do serviço da proteção social especial.E 

quando falamos de proteção social especial, só para 

universalizar a linha de raciocínio, estamos tratando 

de crianças que têm direitos violados, que são 

abusadas sexualmente, que são exploradas 

sexualmente, vítimas de violência, de mulheres 

vitimas de violência, de idosos negligenciados, e aí 

estamos tratando de proteção especial, da população 

de rua, é desse público que estamos tratando. 

 Como nossos municípios, em especial, de 

pequeno porte I e II, não têm as estruturas 

necessárias, não têm recursos para fazer isso, não tem 

equipe técnica- que em âmbito nacional esse papel 

compete aos governos estaduais em fazer essa 

prestação de serviços- lógico, em parceria com os 

municípios e com a construção pactuada e aprovada 

pelos conselhos. 

 Nesse slide estão os princípios, em especial, 

os nossos princípios federais, da universalidade, da 

gratuidade. Então, a Assistência Social, diferente da 

Previdência que também compõe a seguridade social. 

Quem tem direito à aposentadoria é quem paga por 

ela, tem que pagar para poder ter aposentadoria, 

senão não tem aposentadoria.Você tem outra coisa 

que a Previdência paga, o BPC, um benefício da 

Assistência Social, que a Previdência operacionaliza, 

mas que é da Assistência.  

 A nossa política é não contributiva, ela é 

gratuita, é para todo mundo que precisar. Costumo 

usar o exemplo, e ontem nosso Deputado Rodrigo me 

perguntava: como estava minha relação lá no estado 

com o ex-governador? O nosso ex-governador hoje é 

senador da República do PR. Disse que a vida dele 

está excelente; o cara que sai na Forbes, é bilionário, 

para ele está tudo certo. E exatamente por ele ter essa 

condição financeira é que o uso de exemplo nas 

conversas que faço no âmbito da assistência social e 

faço a seguinte indagação às pessoas com quem 

converso: se o filho ou neto do nosso senador da 

República, que é bilionário, for abusado sexualmente 

na escola e for levado no Centro de Referência 

Especializado, podemos negar o atendimento a ele, 

em função da classe econômica que possui? Não. 

Logo, a política de assistência social não é uma 

política para pobre. Essa é outra discussão que 

precisamos fazer com a sociedade brasileira. Ela é 

uma política para todos que dela necessitarem, 

inclusive os que têm dinheiro, porque nenhum de nós 

está livre de passar por mazelas na nossa vida. Não é 

isso? Ninguém deseja isso, ninguém quer que isso 

aconteça, mas é uma triste realidade, e que pode 

acontecer. 

 Nesse slide consta os nossos objetivos, 

princípios éticos, enfim a proteção à privacidade dos 

usuários. E aí, mais uma vez, dialogava ontem e dizia 

ao Senhor Deputado Rodrigo Coelho: por incrível 

que pareça, exatamente por termos ainda esse ranço 

de não conseguir dialogar com essas outras 

estruturas, em especial com o parlamento, acabamos 

de tomar uma bola nas costas que se chama Marco 

Regulatório da Sociedade Civil, que é uma legislação 

federal, que muda completamente a relação do poder 

público com as instituições não governamentais e que 

entra em vigor em julho deste ano. Muda tudo, vocês 

não poderão mais fazer convênios com instituições 

não governamentais como faziam antes. Está na hora 

de ir lá e verificar a legislação. Vai mudar e precisa 

de regulamentação no âmbito municipal, tem que ter 

decreto do prefeito dizendo como vai funcionar, e 

não muda só a relação da assistência não, muda a 

relação de educação, da saúde, da assistência, de todo 

mundo com as instituições não governamentais. 

Logo,  muda as relações com as creches filantrópicas, 

muda a relação com os hospitais filantrópicos, com a 

Santa Casa e com todos os outros atores. Tivemos 

uma legislação que foi votada,  voltou para o 

Congresso - votou duas vezes- e a legislação está 

para implementarmos. 

 E nessa mesma direção, exatamente para não 

sermos pegos de surpresa de novo, estamos fazendo 

um levantamento nacional de todas as legislações que 

estão propostas no Congresso e que dizem respeito ao 
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nosso cotidiano da assistência. Pasmem, senhoras e 

senhores, existem legislações propostas que estão 

tramitando no Congresso que tratam do atendimento 

aos nossos usuários da seguinte maneira: todo usuário 

da assistência social tem que ser devidamente 

identificado, e com endereço afixado no muro do 

CRAS e do CREAS para que a população toda saiba 

quem está sendo atendido. 

Bom, então, o menino que foi abusado na 

escola, acabei de dar exemplo, a hora que chegar ao 

Creas, temos de pegar o nome dele  e colocar na 

parede, com endereço, para que as pessoas possam ir 

lá à casa dele e perguntar: é verdade, que o senhor te 

abusou na escola? É isso? Desculpa. Não consigo 

entender. Não. Não é isso. Mas se não nos 

mobilizarmos e não caminharmos na direção de 

fazermos os enfrentamentos políticos também que 

são necessários para esse momento e de estar em 

discussão modelos de governo diferentes, de 

atendimento à população, certamente daqui a pouco 

estaremos passando por isso. Correto?  

É preciso que saiamos da nossa caixinha, do 

nosso quadradinho e vá  para  dentro das conferências 

municipais de  Educação e de  Saúde; para as 

audiências públicas, nas câmaras de vereadores; 

chamemos os nossos atores todos para o diálogo; 

façamos o encaminhamento junto com os Tribunais 

de Contas, para que possamos avançar na direção da 

regulamentação e do entendimento com relação a 

execução dos nossos recursos no âmbito da 

assistência social.A privacidade dos nossos usuários é 

essencial para a ação dos nossos serviços. Não 

podemos abrir mão disso nunca. 

Neste slide tem outras questões que 

precisamos colocar na legislação. Temos que indicar 

qual o órgão gestor da política no município, cada 

município dá o nome para as secretarias: assistente 

social, assistente de desenvolvimento humano, 

assistência de direitos humanos, enfim, assistência 

em segurança alimentar. É preciso que essa 

nomenclatura esteja na legislação. O órgão gestor 

responsável, observar um comando único da 

assistência social no município. Muito embora 

tenhamos a prestação de serviço feito por instituições 

não governamentais. Temos um comando único da 

execução dessa política e o poder público não pode 

abrir mão disso. Então, a secretaria continua 

responsável por isso. 

Os eixos estruturantes da política precisam 

estar na legislação, a matricialidade aos familiares; o 

foco principal na família, que é o nosso objetivo 

maior; o fortalecimento dos vínculos familiares; 

descentralização política administrativa; 

territorialização; as novas bases para relação entre 

estado e a sociedade civil , aí vai a indicação do 

Marco Regulatório que vocês precisam observar. 

Precisaremos de outra audiência pública só para tratar 

dele, porque a legislação é extensa também e 

complexa. Tão complexa que constituímos uma 

Câmara Técnica na CIT, composta por advogados da 

AGU, advogados da Presidência da República e do 

Ministério de Desenvolvimento Social, por nós do 

Congemas e do Conceas para que possamos discutir 

como implementaremos isso na realidade dos 

municípios e dos estados brasileiros. Como se faz 

para tirar aquela lei do papel e trazê-la para o 

cotidiano. Quais são as orientações que repassaremos 

aos municípios, assim como estamos fazendo com 

essa a fim de que possam se adequar a essa nova 

realidade. 

Neste slide mostra  Conselho, plano, fundo 

tudo isso sai das legislações anteriores e vêm para 

essa orientação normativa atualizada, enfim, os 

repasses de recursos. Temos na Constituição Federal, 

inclusive, existe previsão de que há possibilidade - 

essa é a diferença nossa com a política de educação e 

saúde. Ao tratar-se de assistência, é a possibilidade 

da vinculação orçamentária para a assistência social. 

E na saúde e na educação fica vinculado. A educação 

caminha na direção, agora, de que fica vinculado o 

percentual do PIB brasileiro; estão indo além ainda 

da vinculação que já possuem, e nós também 

precisamos avançar e dar clareza aos investimentos 

em âmbito municipal no que tange a assistência 

social. 

O modelo de cofinanciamento municipal 

prevê como o município vai executar as tarefas que 

estão afetas, e por isso dada a dimensão o tamanho do 

território, o tamanho do município , a quantidade de 

habitantes tudo isso influencia na quantidade de 

equipamentos na quantidade de servidores. Isso é 

necessário que, cada um se adéque à sua realidade.  

A Estruturação da Secretaria de Assistência 

Social, temos estruturas obrigatórias que as 

secretarias têm que ter, independente do porte do 

município, gestão do Suas, vigilâncias 

socioassistencial, proteção básica especial dentre 

outras, todas estão previstas na legislação, na 

orientação, como trouxemos para vocês. 

Organizar oferta de serviços e prevê 

realização de chamada pública para selecionar as 

instituições, está previsto na legislação do Marco 

Regulatório.  

 O processo legislativo para elaboração da 

legislação. Então, há necessidade de termos o  

encaminhamento por parte do Poder Executivo, pois 

estamos tratando de estrutura da  administração 

pública e essa competência é exclusiva do Poder 

Executivo. O prefeito é quem tem de encaminhar 

para a Câmara, onde os vereadores terão liberdade de 

fazer alterações, pois o Parlamento possui 

competência para fazer as emendas e depois teremos 

a sanção ou o veto do prefeito. Recomendamos que 

seja feita audiência pública nas Câmaras, um projeto 

de lei seja encaminhado pelo Poder Executivo com 

tramitação, sanção ou veto.  

 Estas são estruturas recomendadas nesse 

projeto de lei. Temos capítulos que orientamos que 

façam parte dessa legislação, das definições dos 

objetivos, princípios e diretrizes, gestão, plano 
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municipal, conselho e conferência.     

 Representação no município nas instâncias de 

negociação e pactuação do Suas, exatamente aí 

legitimando o repasse dos municípios para os 

Coegemas e para Congemas para superarmos essa 

discussão; os benefícios eventuais, os serviços, os 

programas de assistência social e os projetos; a 

relação com instituições não-governamentais; o 

financiamento da política e o fundo municipal de 

assistência social. Esses são os capítulos que 

compõem essa orientação.  

 Estes são os contatos do colegiado nacional 

para que os senhores possam se atualizar de todas as 

nossas deliberações, pactuações em âmbito nacional. 

Todas as nossas atividades são divulgadas nesses 

espaços. Os senhores podem encaminhar e-mail 

também para o Congemas, caso tenham dúvidas.  

 Para concluir, convido todos para estarem 

conosco em nosso encontro nacional que  acontecerá 

na semana que vem nos dias 28, 29 e 30 de abril em 

Fortaleza, no Ceará, oportunidade em que daremos 

um minicurso do Ministério do Desenvolvimento 

Social que trata especificamente desse assunto, 

orientando os municípios para a implementação e 

para além disso. Teremos mais outros vinte e seis 

minicursos, oito plenárias importantes que tratam da 

judicialização na assistência social, da nossa relação 

com os órgãos de controle, da necessidade do avanço 

da legislação da assistência, da relação dos entes no 

pacto federativo, do marco regulatório na sociedade 

civil.  Todos esses assuntos serão temas debatidos em 

nosso encontro nacional. Contaremos com a presença 

confirmada da ministra Tereza Campello, dos cinco 

secretários nacionais do MDS, da Secretaria de 

Assistência Social, Transferência de Renda, questão 

de formação, enfim, da extrema pobreza. Todos 

estarão conosco.  

Teremos um ato em defesa do Sistema Único 

de Assistência Social que acontecerá no primeiro dia 

e a premiação das melhores práticas de assistência 

social no Brasil. O Congemas tem um prêmio 

nacional e faremos a entrega dele, assim como o 

lançamento da revista do Congemas. Todos estão 

convidados.  O Senhor Deputado Rodrigo Coelho 

será palestrante no nosso evento e estará exatamente 

transferindo aos outros municípios e Estados do 

Brasil a experiência que estamos tendo no Espírito 

Santo com a indução por parte da Assembleia 

Legislativa de que tenhamos as legislações 

municipais sendo encaminhadas e o fortalecimento 

do sistema em âmbito municipal. Muito obrigado 

pela oportunidade e mais uma vez agradeço a 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo o convite 

de estar nesta Casa. Bom-dia a todos. (Palmas!)       

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Muito obrigado, presidente José 

Rodrigues Rocha Junior.  

Os que desejarem fazer perguntas ou 

intervenções, por favor, dirijam-se à mesa ao lado e 

se inscrevam, pois logo concederemos a palavra. 

Senhor José Rodrigues Rocha Junior, para 

que tenha conhecimento de quem está conosco, 

registro, com alegria, a presença, da amiga querida 

Cláudia Lemos, secretária do Município de 

Marataízes e é a primeira suplente de deputada 

estadual, qualquer dia poderá estar neste Parlamento; 

de Lígia Morelvece de Souza, da secretaria de 

Assistência Social de Marechal Floriano; de Iracema 

de Paula de Lima Freitas, secretária Assistência 

Social de Marechal Floriano que também está 

conosco. É uma alegria recebê-la nesta Comissão. 

Cumprimento a Senhora Rosana Maria, 

Secretária de Assistência Social do município de 

Serra; a Senhora Sabrina Scardua Fiorotti, Secretária 

de Assistência Social do município de Itarana. 

Cumprimento e agradeço à Senhora Maria Marques, 

Secretária de Assistência Social do município de 

Laranja da Terra; a Senhora Ivone Fiori,  Secretária 

de Assistência Social de Barra de São Francisco; 

Senhora Fernanda Moca,  Secretária de Assistência 

Social de Colatina e nossa vice-presidenta do 

Congemas. Ela está podendo porque é a única que 

trouxe o prefeito. Cumprimento a Senhora Juliana 

Gomes Souza,  Secretária de Assistência Social do 

município de Viana; o Senhor Francisco de Assis, 

Secretário Adjunto de Assistência Social de 

Conceição da Barra. O pessoal o chama de Chiquinho 

da Barra. Ter um secretário de assistência social que 

atende por Chiquinho da Barra deve ser um negócio 

bacana lá. Se não popularizamos lá, Chiquinho,  não 

popularizaremos em lugar nenhum. Cumprimento o 

Senhor Evaldo Rocha, Secretário de Assistência 

Social do município de Jaguaré; o Senhor Jorge 

Catein, Secretário de Desenvolvimento Social de 

Jerônimo Monteiro; o Senhor Felipe Romanha 

Morello, Secretário de Assistência Social do 

município de Governador Lindenberg. Obrigado pela 

presença. Cumprimento a Senhora Mariana Ferrari 

Barcelos, Secretária de Assistência Social do 

município de São Gabriel da Palha; o Senhor Edmar 

Ferreira Rocha, Secretário de Desenvolvimento 

Social do município de Cariacica; o Senhor Marcos 

Marinho Delmaestro, que é Secretário de Assistência 

Social do município de Vitória, nossa capital. É 

nosso anfitrião aqui. Muito obrigado pela presença.  

Também registro a presença do vereador Joel 

Rangel, pelo município de Vila Velha. Muito 

obrigado, Joel. Cumprimento o Senhor Rivelino 

Rosa, do município de Vargem Alta; o Senhor Edmar 

Luis Piona, que já citamos, do município de 

Governador Lindenberg; o Senhor Varli Lima, 

vereador pelo município de Mantenópolis; o Senhor 

Edimirson Luiz de Oliveira, vereador pelo município 

de Mantenópolis e o Senhor Aluízio Tenerio de 

Souza, que também é vereador do município de 

Mantenópolis. Nós quase temos quorum da Câmara 

municipal de Mantenópolis para fazermos a 

implementação da lei.  

Quero fazer uma correção. A Zireni Surdini 
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Valli, que é Secretária de Assistência Social do 

município de Barra de São Francisco, está conosco e 

agradeço-lhe a presença. Já tinha registrado a 

presença do vereador Gedson Paulino, do município 

de Iconha. 

Concedo a palavra à Subsecretária de 

Desenvolvimento Social, a querida Senhora Nazareth 

Liberato. 

 

 A SR.ª NAZARETH LIBERATO - Bom-

dia a todos e a todas. Inicialmente cumprimento o 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho e a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto por essa importante 

iniciativa de discutirem a implantação do  Suas  nos 

municípios.  

Gostaríamos também de justificar a ausência 

da nossa secretária Sueli Vidigal, que está com um 

forte compromisso, pois a secretaria está passando 

por modificação onde sai da secretaria toda a área de 

recursos humanos e entra com muita força a política 

para as mulheres. Estamos com um prazo curto e ela 

está bastante empenhada nessa parte no momento. 

Cumprimento também os demais representantes desta 

Mesa. 

Senhor Deputado Rodrigo e Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, nós, da Seades, estamos à 

disposição para participar ativamente na formulação 

dessa importante construção que deve ser uma 

construção de todos nós. São essas palavras que eu 

queria dizer. Muito obrigada. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 

Muito obrigado, subsecretária Nazareth Liberato.  

Concedo a palavra ao Senhor Leonardo 

Deptulski, representante da Associação dos 

Municípios do Estado do Espírito Santo, prefeito do 

município de Colatina e também vice-presidente da 

Amunes. 

 

O SR. LEONARDO DEPTULSKI - 

Saudamos a todos e a todas. É uma alegria imensa 

estar neste encontro com todos. Parabenizo a 

Assembleia em nome da presidenta da Comissão de 

Assistência Social, Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, e do proponente, Deputado Rodrigo Coelho.  

Agradeço ao nosso visitante José Rodrigues 

Rocha Junior, presidente do Congemas, secretário de 

Cuiabá, a presença. Saúdo a Nazareth Liberato e, em 

nome dela, toda a equipe da secretaria estadual; a 

Inara Suhett Campos, em nome dela todos os 

profissionais da área de Assistência Social e a Cyntia 

Figueira Grillo, em nome dela todos os nossos 

gestores e nossas gestoras da assistência. 

 Mais do que saudar os gestores e as gestoras, 

quero saudar as equipes, porque nenhum gestor e 

nenhuma gestora fazem nada sozinho e quem não 

trabalha em espírito de equipe está fadado ao 

fracasso. Saúdo todos os nossos gestores, as nossas 

gestoras e toda a equipe presente.  

 Destaco a importância da presença dos 

nossos vereadores nesta audiência, aos quais saúdo. 

Também destaco a importância da iniciativa da 

Assembleia Legislativa de estar fortalecendo esse 

convite para que estivessem nesta audiência, os 

vereadores que são os nossos parceiros, os parceiros 

dos prefeitos, dos secretários no dia a dia do 

município, com conflito, sem conflito, mas parceiros 

de todas as horas, porque, afinal de contas, é pela 

Câmara que passam todos os projetos importantes 

que temos de aprovar. 

 Queria destacar alguns pontos. A fala do 

nosso secretário, presidente do Congemas, foi muito 

esclarecedora para todos nós e até falou sobre alguns 

pontos de que gostaria de falar, em nome da Amunes, 

em nome de quem estou falando hoje. Trago também 

o abraço do Dalton Perim, prefeito de Venda Nova 

do Imigrante, nosso presidente, e de toda nossa 

equipe. 

 Um ponto importante é que, no ano passado, 

a Amunes decidiu fazer uma alteração no seu estatuto 

e incluímos na diretoria ampliada da Amunes todos 

os presidentes ou representantes dos colegiados que 

funcionam nas nossas prefeituras.  

 Temos assento para o Cogemases, a Undime, 

o Cosems, a Anama, Associação Nacional de Órgãos 

Municipais de Meio Ambiente, e para os 

representantes do Confaz-M, que são os nossos 

secretários municipais da Fazenda, para aproximar a 

atuação. Porque, essas políticas que têm uma 

estrutura federativa, ou seja, é executada de maneira 

compartilhada pelas três esferas de governo, acabam 

tendo uma relativa autonomia e muitos prefeitos 

acabam não acompanhando de perto o 

desenvolvimento e a implantação delas. 

 Então, quando trouxemos, fizemos essa 

mudança, foi para aproximar e para levar a discussão 

para dentro da Amunes e podermos acompanhar de 

perto isso. 

 Neste debate de hoje, acho que a parte que 

nos cabe é puxarmos um pouco este debate para a 

questão do pacto federativo. O José Rodrigues Rocha 

Junior e a Eliana Dadalto já falaram um pouco disso. 

 Quando olhamos para trás, não podemos, em 

hipótese nenhuma, ter uma postura ou qualquer 

problema de autoestima. O Brasil avançou 

significativamente na sua vida institucional. 

 Quando olhamos para trás, quando olhamos o 

nosso Sistema Único de Saúde, que é um dos 

exemplos de organização com o pacto federativo; 

quando olhamos para a nossa Constituição de 1988, 

para um país que vinha de quase vinte anos de 

ditadura, de tortura, de cassação de direitos, e 

construímos uma Constituição cidadã; quando 

olhamos para a construção coletiva em torno de uma 

política para a criança e o adolescente, que é modelo 

para o mundo, em que pese os críticos ficarem 

abordando sistematicamente questões que têm muito 

mais a ver com posições sectárias, com posições 

ideológicas, às vezes, quando olhamos para o Sistema 

Único de Assistência Social, Suas, essa construção 
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que está sendo feita por milhares de mãos, por 

homens, mulheres, adolescentes, jovens e idosos, e 

que é uma coisa que nos dá alegria e nos dá certeza 

de dizer que estamos em um País que vai 

consolidando sua democracia, é muito importante 

para todos, porque garantir a liberdade de todos é 

importante. 

 Ainda estamos no processo de construção do 

pacto federativo. Destacarei um primeiro problema 

que temos, pois temos uma diferença dos mandatos. 

São mandatos curtos de quatro anos e quem está na 

gestão pública sabe que quatro anos é um tempo 

curto para a administração pública implementar um 

programa. Além disso, temos uma diferença de 

quando estamos em nosso terceiro ano de mandato 

nos municípios, ou seja, ganhando velocidade em 

nossos programas e em nossas ações, muda tudo no 

Governo Federal, muda tudo no Governo Estadual e 

temos que começar tudo de novo. E temos que 

refazer nossos vínculos pessoais porque ninguém 

consegue fazer nada sem vínculo pessoal e sem 

conhecer as pessoas. Isso é um dos problemas do 

nosso sistema federativo que precisamos corrigir 

urgentemente.  

 O remédio está aí. É impressionante uma 

coisa que todo mundo fala a mesma coisa e é quase 

consenso nacional de unificar as eleições, alongar um 

pouco esses mandatos, talvez passar para cinco anos, 

e unificar essas eleições para que possamos passar 

um período sem ter as privações. Quem tem privação 

no período eleitoral e quem tem uma série de 

problemas para contratar e para executar são os 

municípios. Somos nós que temos várias vedações e 

várias limitações e isso interfere negativamente em 

nosso dia a dia. Deixo esse assunto ao nosso 

presidente para que leve ao encontro nacional e 

fortaleça esse pleito para que tenhamos urgentemente 

uma mudança nessa questão das eleições. 

 Outra questão é a pactuação. Os municípios 

foram ao longo do tempo, sobrecarregados com 

vários programas, muitos deles nascendo e vindo do 

Governo Federal e do Governo Estadual, mas sem 

levar em conta a capacidade financeira dos 

munícipios. Então, hoje, estamos sobrecarregados e 

sem a menor condição de dar qualidade à execução 

dos programas que já temos, e a cada dia vemos uma 

coisa nova chegando. O que chega de novo, existe 

uma pressão da sociedade para que os municípios não 

fiquem de fora. Com isso vamos assumindo e criando 

uma série de inseguranças jurídicas para todos nós, 

gestores, prefeitos, secretários e todos que lidam com 

o dinheiro público, sem termos capacidade de dar 

uma resposta de qualidade. Isso gera insegurança 

também para os trabalhadores que são a base de todo 

esse sistema e que precisamos corrigir urgentemente. 

 Temos uma disparidade salarial imensa, 

temos uma disparidade de formas de contratação e 

uma insegurança para contratar, pois ficamos sem 

saber se aqueles programas terão continuidade. Se o 

município lança mão de um instituto como o 

concurso público, que leva estabilidade e segurança, 

precisa estar seguro de que terá continuidade nos 

repasses.  

O terceiro ponto que falarei para encerrar esta 

fala no debate é a insegurança quanto aos repasses. 

Pactuamos, contratamos e colocamos em execução, 

mas não há a responsabilidade da esfera estadual e da 

esfera federal quanto à regularidade dos repasses, que 

colocam em risco a nossa segurança financeira. Por 

quê? Se o repasse não veio, mas os salários precisam 

ser pagos, o custeio precisa ser pago e temos que 

lançar mão de recursos próprios, que muitas vezes 

sequer estão previstos em nosso orçamento, porque 

contávamos com outra fonte, uma fonte vinculada de 

recursos.  

Então, destaco esses pontos como 

importantes nesse debate para também levar uma 

contribuição do Espírito Santo para essa audiência 

pública, para o encontro que vai acontecer em 

Fortaleza, para que possamos avançar. 

Porém, encerro falando do mais absoluto 

otimismo com tudo o que estamos fazendo e que 

precisamos continuar firmes e fortes, cada vez mais 

unidos. Mas precisamos melhorar a relação dos três 

entes federados, que nosso secretário falou muito 

bem. Os municípios estão sobrecarregados. Quando 

falamos de cofinanciamento, precisamos definir 

melhor, precisamos que estados e Governo Federal 

coloquem mais recursos nessa pactuação, para que os 

municípios possam executar com mais qualidade 

nossas ações ligadas à assistência social, sejam na 

proteção social básica ou na proteção social especial. 

Que possamos avançar. 

Obrigado e um bom encontro, um bom 

debate. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Obrigado, prefeito Leonardo 

Deptulski. Se puder contribuir, quero reforçar duas 

coisas, duas questões, prefeito. O Ministério está 

fazendo uma avaliação de repasse a partir de dinheiro 

que fica na conta dos municípios. Isso que o prefeito 

falou é extremamente grave, porque os municípios 

contam com o repasse, o repasse não chega, o 

município usa dinheiro de recurso próprio, depois 

tem o superávit financeiro, fica o dinheiro na conta e 

o município é penalizado de novo porque o dinheiro 

ficou acumulado, porque como ele previa gastar, não 

gastou, porque o Governo Federal e o Governo 

Estadual, com sua permissão, Nazareth Liberato, não 

repassaram os recursos que foram pactuados. 

Isso é realmente gritante, porque penaliza 

duas vezes. É o mesmo caso de uma criança que é 

retirada da família e vai para um serviço de 

acolhimento e fica confinada de novo, vítima duas 

vezes. O município é essa criança, que está 

precisando de serviço e está tendo serviço feito de 

maneira inadequada. 

Reforço que as pessoas que queiram debater 

conosco, que quiserem perguntar, fazer suas 
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colocações, procurem a Mesa, porque, até agora, 

somente uma pessoa se inscreveu para fazer o 

debate. As inscrições estão abertas para que 

façamos o debate. 

As apresentações do presidente José 

Rodrigues Rocha Júnior e a que fiz - não toda, só 

parcialmente - serão encaminhadas para cada um 

de vocês. Fiquem tranquilos, que receberão as 

apresentações. V. S.as se inscreveram, deixaram 

seus e-mails e iremos encaminhar por e-mail as 

apresentações do presidente José Rodrigues e a 

apresentação que elaborei. 

Em nossa apresentação, tem a legislação 

estadual do Suas, que foi implementada em 2012. 

Estará disponibilizada para V. S.as também uma 

apresentação da nossa legislação estadual, que 

obedece a todas as prerrogativas que o secretário 

José Rodrigues já apresentou. 

Digo a V. S.as, principalmente aos 

vereadores, mas também aos gestores, estamos em 

ano de conferência de assistência social, mas eu e a 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, pelo Parlamento 

capixaba, estamos à disposição para fazer o debate 

nos municípios. Se quiserem nos chamar para fazer 

o debate nos municípios, estamos à disposição para 

fazê-lo, para levar os argumentos, para levar os 

elementos, para participar com V. S.as das 

conferências municipais e audiências públicas, 

caso V. S.as queiram fazer. Estamos dando os 

elementos para que façam nos seus municípios, 

mas se quiserem contar conosco, estamos aqui. 

Esse é o nosso papel, desejosos de participar com 

V. S.as das atividades que propuserem nos 

municípios. 

Neste momento, convido para fazer uso da 

palavra a presidenta do Colegiado Estadual de 

Gestores Municipais de Assistência Social - 

Cogemases -, nossa querida amiga Cyntia Figueira 

Grillo, que é secretária de Assistência Social do 

município de Venda Nova do Imigrante. 

 

 A SR.ª CYNTIA FIGUEIRA GRILLO - 

Bom dia a todas e todos. Meus cumprimentos 

especiais a todos que compõem a Mesa. 

Cumprimento também Leonardo Deptulski, 

prefeito de Colatina, vice-presidente da Amunes, e 

Associação dos Prefeitos dos Municípios do 

Espírito Santo, uma associação tão importante e 

com um peso de articulação muito grande no nosso 

Estado.  

Acho que a assistência social, como ele 

mesmo disse, tem espaço na Amunes e merece 

realmente esse espaço, porque como o nosso 

deputado disse, temos que começar a pregar para 

quem ainda não está convertido. Então, é mais um 

espaço para que possamos debater a assistência 

social, a Amunes, para falar com nossos prefeitos, 

mostrar aos nossos prefeitos as possibilidades que 

a assistência social disponibiliza aos municípios. 

Muitos deles têm não é dificuldade de 

entendimento não, somos nós que temos a 

dificuldade em levar esse entendimento. Já 

conseguimos amadurecer isso bastante enquanto 

profissional de assistência. 

  Também agradeço à Nazareth Liberato e a 

parabenizo por estar nesta audiência representando 

o Estado. Infelizmente a nossa secretária de Estado 

não pôde estar presente, mas Nazareth está 

cumprindo esse papel e o Estado está representado.  

Vivenciamos um momento de articulação 

do Cogemases junto com o Governo do Estado, na 

Secretaria de Assistência Social, mas está tudo 

caminhando. Temos aí uma possibilidade de as 

transferências dos nossos recursos saírem o mais 

breve possível. Estava conversando com a 

Nazareth há pouco, que já tem reunião com o 

Conselho Estadual agendada para que seja 

aprovada a pactuação que fizemos na CIB. Então, 

isso é muito importante e contamos realmente com 

a celeridade desse processo, Nazareth, porque 

como vimos na exposição do nosso presidente, já 

estamos com dificuldade de recebimento dos 

repasses federais. Se não recebemos recurso 

estadual, o município não tem condições de 

desenvolver políticas de assistência social, até 

mesmo porque nossa lei maior prega que as 

responsabilidades, inclusive desses financiamentos, 

sejam compartilhadas.  

 Meu presidente José Rodrigues Rocha 

Júnior, é uma felicidade imensa tê-lo aqui no 

Estado do Espírito Santo, principalmente pelo 

conhecimento que vem trazer. Cada vez que 

ouvimos o José Rodrigues falando é um 

aprendizado. Nós do Cogemases, que estamos na 

diretoria do colegiado aqui no Estado, também 

aprendemos muito com ele. Temos um grupo com 

o qual trocamos muita informação e ele sempre 

manda orientação. O MDS está começando a 

liberar recurso, então passa a informação para nós 

e a transferimos  para os municípios, para que 

fiquemos sempre acompanhando o que está 

acontecendo em âmbito Federal.  

Com muita propriedade, Zé, passando para 

nós todas as implicações que nos são postas a partir 

da implantação e da implementação dessa 

legislação. Precisamos atentar para isso, 

principalmente no que diz respeito aos municípios.  

 Inara Suhett Campos, agradeço também a 

sua presença, representando o Conselho Regional 

de Psicologia. Psicólogo esse profissional hoje 

indispensável para a realização de qualquer política 

pública nos nossos municípios, acredito eu. E a 

assistência social não é diferente disso. O 

psicólogo hoje faz parte da nossa equipe de 

referência e precisamos da colaboração muito 

intensa desses profissionais, porque trabalhamos 
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com proteção e com promoção de direitos.  

 Cumprimento os nossos deputados 

presentes e a Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

que está presidindo a Comissão de Assistência 

Social da Assembleia. Essa iniciativa é 

extremamente importante e fundamental, porque 

trazemos a assistência para o espaço da legislação, 

do órgão legislador do Estado. Tenho visto o 

interesse e o desprendimento que V. Ex.ª tem dado 

e a atenção disponibilizada para a política de 

assistência social. Isso é muito importante porque 

esse fortalecimento também parte de todos os 

órgãos que possivelmente podem estar envolvidos. 

Logicamente temos muitas preocupações e elas 

permeiam a possibilidade de fortalecimento 

realmente da assistência social nos nossos 

municípios. Temos que ter cuidado ao analisar isso 

porque  precisamos fortalecer essa política nos 

espaços onde tem que ser fortalecida, para que não 

desarticulemos a política. Temos aí uma 

articulação importante que precisa ser feita e uma 

parceria entre as demais políticas públicas. 

Então, na Assembleia, na pessoa da 

Deputada Eliana, acho que isso tem sido muito 

bem feito. Ao Deputado Rodrigo Coelho, 

proponente desta audiência pública, estendo nossos 

agradecimentos até mesmo porque assumiu para si 

a essência da assistência social. Desde quando 

Secretário de Estado de Assistência Social até 

agora como deputado assumiu para si também a 

responsabilidade de levar a assistência social para 

todas as esferas onde está presente, em todas as 

associações. 

É difícil falar de assistência social depois 

de ouvir o Rodrigo falando, porque tem 

propriedade em tudo o que fala. Então, temos que 

fortalecer o que S. Ex.ª acabou de dizer. 

No que diz respeito aos meus colegas de 

trabalho, quero estender também um 

agradecimento importante a todos os trabalhadores 

do Suas, aqui presentes. Sejam gestores, técnicos, 

conselheiros. Não sei se há algum conselheiro 

presente, mas foram convidados. É uma equipe que 

trabalha para o fortalecimento realmente da 

assistência social no Estado do Espírito Santo. Aos 

vereadores presentes também. Que bom saber que 

temos vereadores sensibilizados e que se 

disponibilizam a estar nesses espaços democráticos 

para ouvirem falar de assistência social. 

Às vezes, realmente falta nos municípios 

um pouquinho de nós lá nos municípios, levarmos 

esse conhecimento para dentro das câmaras 

municipais, mas fica o alerta. É preciso que 

façamos esse esforço e comecemos a levar para 

essas instâncias o que é assistência social. 

Não me prolongarei muito, mas tivemos 

muitos avanços na política de assistência social nos 

últimos dez, doze anos. Iniciei meus trabalhos na 

assistência em 2003 e, a partir daí, vi acontecerem 

muitas mudanças no nosso país.  

A Loas - Lei Orgânica de Assistência 

Social, implantada em 1993,  veio para 

regulamentar o que já dizia a Constituição Federal 

brasileira: a assistência social enquanto tripé da 

seguridade social. Mas ela precisou de uma 

organização melhor para que isso formasse um 

sistema único de assistência social. A partir dos 

movimentos que nós mesmos fizemos, dessa 

movimentação através dos nossos municípios, nas 

nossas conferências dos nossos estados, a partir das 

conferências estaduais para que esse sistema 

existisse, veio a União e fez a regulamentação 

desse sistema com responsabilidades 

compartilhadas para os três entes federados. Aí, o 

Estado do Espírito Santo, na gestão do Rodrigo 

quando Secretário de Assistência Social do Estado, 

também teve a sensibilidade de entender que o 

Estado do Espírito Santo precisava regulamentar e 

dizer quais eram suas competências para com essa 

política. Então, junto à sua equipe, foi criada e 

implantada a Lei Estadual do Suas no Espírito 

Santo. Essa lei veio recheada de outras boas coisas, 

uma delas, inclusive, não posso deixar de registrar 

porque facilitou demais a vida dos municípios, que 

foi a transferência dos recursos via fundo a fundo, 

o repasse fundo a fundo, que conhecemos. Tirou 

das costas dos municípios o peso da burocracia 

para montar um processo para receber recurso, 

firmar convênio e receber recurso. Isso era muito 

difícil, até mesmo porque não tínhamos liberdade 

de utilização deles. Hoje recebemos transferência 

fundo a fundo e temos autonomia da gestão desse 

recurso. Dentro das devidas proteções, dentro dos 

pisos que recebemos recursos, temos essa 

flexibilidade.  

E nós município? Nós enquanto município? 

Como estamos organizados dentro da gestão e da 

política de assistência social? 

Fiz um levantamento junto à SEADH -

 Secretaria de Estado de Assistência Social e 

Direitos Humanos, que me passou que dezesseis 

municípios no Estado têm suas leis do Suas, mas 

isso está desatualizado. Está desatualizado porque 

o meu município não está nessa lista e desde 2013 

que temos a Lei do Suas implantada no Município 

de Venda Nova do Imigrante. Acredito que vinte e 

poucos, trinta municípios já têm as leis 

implantadas. Isso é pouco, muito pouco. Para 

garantirmos continuidade de serviço e qualidade de 

vida para a nossa população precisamos ter isso 

regulamentado. Inclusive para assumir nos nossos 

municípios esse protagonismo sobre o qual tanto 

falamos, que tanto precisamos levar para as demais 

políticas.  

 A partir de todos esses avanços que 

tivemos, fica um pedido a todos nós que somos 
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trabalhadores. Independente de ser gestor ou de ser 

técnico, somos uma equipe trabalhando. Acredito 

que um exercício excelente para esse protagonismo 

que a assistência social tanto diz que têm é que 

possamos assumir nos nossos municípios a 

responsabilidade da implantação dessa lei, que é a 

Lei Municipal do Suas. Os que já a possuem vão 

implementando conforme a necessidade. Mas a 

nossa preocupação agora no Estado do Espírito 

Santo é realmente fazer com que todos os setenta e 

oito municípios tenham as suas leis implantadas.  

 Fica lançado esse desafio, para que 

possamos fazê-lo o mais rápido possível. O 

Cogemases está à disposição. Temos modelos de 

leis que podem ser encaminhados, é só solicitar. Já 

fizemos isso em outros momentos e estamos à 

disposição para continuar fazendo. Fica lançado 

esse desafio, para que os municípios que ainda não 

possuem o façam. 

Prefeito Leonardo Deptulski, acho que é 

importante que isso seja levado para a Amunes, 

para que os prefeitos também sejam sensibilizados 

e entendam a necessidade da implantação das leis 

do Suas no município, porque seria importante 

para os prefeitos também não terem que sofrer a 

sobrecarga do assistencialismo, e isso já vai 

diminuir bastante.  

 Mas acredito que estamos no caminho. 

Estaremos, junto com vários outros gestores e 

vários outros colegas, representando o nosso 

Estado do Espírito Santo no Encontro Nacional do 

Congemas. O nosso presidente acabou de fazer o 

convite, e é um espaço importante também para 

trazermos para o estado o que está acontecendo no 

país, para que sempre estejamos antenados a essas 

possibilidades novas que vêm surgindo.  

 Muito obrigada. É isso.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Muito obrigado, presidente.  

 Estava brincando com o Prefeito Leonardo 

Deptulski que o Cogemases e a Amunes estão bem 

afinados, porque o presidente da Amunes e a 

Presidente do Cogemases são do Município de 

Venda Nova do Imigrante, o prefeito e a secretária. 

A vice-presidente do Cogemases e o vice-

presidente da Amunes são de Colatina. Então, 

estamos afinadíssimos. O Cogemases e a Amunes 

estão afinadíssimos e não teremos problemas com 

essa integração.  

 Registro a presença do meu companheiro e 

amigo Thiago Viana, Secretário de 

Desenvolvimento Social de Cachoeiro de 

Itapemirim.  

 Quero fazer mais uma sugestão, José 

Rodrigues, para o debate. Precisamos dizer 

claramente que no cofinanciamento as 

responsabilidades devem ser desproporcionais, 

porque a responsabilidade com o serviço é 

desproporcional. O município tem muito mais 

responsabilidades. Vemos um avanço muito grande 

do orçamento federal e às vezes do estadual, mas 

não vemos isso no compartilhamento com o outro 

ente federado, que é o município. O orçamento 

muitas vezes aumenta, prefeito, mas aumenta 

diretamente para o cidadão via transferência de 

renda. Não aumenta para transferência fundo a 

fundo para o outro ente federado. O município vai 

só recebendo serviços e não recebe, 

desproporcionalmente, recursos financeiros para 

isso. E vamos caminhando com muita dificuldade.  

 Lembrarei de algo agora. Não falamos 

hoje, por incrível que pareça, mas trata-se da tal da 

equipe mínima. Precisa ter, porque tudo é mínimo. 

Para a proteção especial você fica transferindo 

aquele mesmo recurso minguado. Ainda está 

cinquenta e quatro mil por ano ou já aumentou? 

Continua cinquenta e quatro mil reais por ano. Eu 

estava gestor, e eram cinquenta e quatro mil por 

ano. Fazemos transferência e pactuamos políticas 

com cinquenta e quatro mil por ano. 

Implementamos a Lei do Suas, permitindo sessenta 

por cento de pagamento aos trabalhadores, com 

cinquenta e quatro mil reais por ano. Sessenta por 

cento não pagam uma equipe mínima com 

dignidade, e não conseguimos avançar. Não 

conseguimos dar o passo à frente e continuamos 

fazendo repasse de recursos em uma medida 

insuficiente para os municípios.  

 Não temos vergonha de transferir porque é 

descentralizado, bate no peito e diz: serviço é 

descentralizado, então o município tem que fazer. 

Mas temos uma vergonha danada de falar que vai 

passar dinheiro para os municípios. 

Precisamos debater a desproporção, a 

desproporcionalidade do cofinanciamento, porque 

não dá para continuar passando serviços para os 

municípios sem passar o devido recurso financeiro 

para que eles consigam implementar a política. 

Falamos disso, mas não com essa força, 

não fala que tem que ser desproporcional. Quem 

mais coloca dinheiro dos três entes na política para 

o serviço no território municipal é o governo 

federal, o segundo, quem mais põe é o estado. 

Queríamos falar isso. Mas é o contrário, é o 

município que mais põe dinheiro, é o município 

que socorre quando tem dificuldade, é o município 

que presta o serviço. Está desigual na relação, e 

isso é uma discussão que precisa ser feita no pacto 

federativo. Mas temos um fórum de pactuação, 

aliás temos dois, a CIB e a CIT, e precisamos 

exercer isso.  

Só estou arrumando problema para a 

Nazareth. Agora que não sou gestor mais, então 

posso falar à vontade, porque eu brigava com isso 

no âmbito do governo quando estava secretário, 
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agora vou passar a bola para a Nazareth brigar 

bastante. 

Mas antes de passar a bola para a Nazareth, 

vou passar a bola para a Inara Suhett Campos, para 

que faça uso da palavra, nossa representante do 

Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigado 

pela presença. 

 

A SR.ª INARA SUHETT CAMPOS - 

Bom-dia! Saúdo o Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho, proponente deste espaço; a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, presidente da Comissão. 

 Não posso deixar de agradecer ao 

Conselho Regional de Psicologia, por meio do 

Centro de Referência Técnica de Psicologia e 

Políticas Públicas, por confiar a indicação do meu 

nome para isso. Falar nesse momento para mim é 

um extremo privilégio, porque falo de duas paixões 

- a psicologia e a assistência social. São duas 

paixões que fazem meu coração vibrar, o pulso 

acelera, e Nazareth sabe disso. 

Comecei no estado do Espírito Santo como 

psicóloga na gestão de Nazareth, no Município de 

Serra. E quando falo de privilégio, falo de uma 

graduação de privilégios. Hoje disse que viria 

apenas como psicóloga, mas a secretária Rutilene, 

do Município de Serra, não pode estar presente e 

me avisou que não conseguiria chegar. Então, 

como psicóloga, como técnica da assistência no 

Município de Serra, integro a equipe de gestão 

como secretária adjunto da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. Isso se soma a privilégios, 

soma-se a paixões porque fiquei extremamente 

contemplada, posso deixar tudo isso aqui de lado, 

na fala do Senhor Deputado, porque o que V. Ex.ª 

falou com relação ao que é a assistência e como 

precisamos é o que fazemos enquanto 

profissionais: romper com o assistencialismo e 

efetivar a política de assistência social, que é a 

política pública de direito. É com isso que 

precisamos ter vibração e o sangue correndo com 

muita força e com muita postura profissional. 

Para o psicólogo isso é extremamente 

delicado. Viemos de uma tradição da clínica e 

chegar ao espaço da assistência social é com muito 

cuidado, com muita delicadeza que precisamos nos 

repensar, refazer ações, ter nossa visão 

diferenciada com relação a como será essa nossa 

atuação. 

Quando disse para o senhor, ao se assentar 

à Mesa, José Rodrigues Rocha Junior: o senhor não 

tem noção de como aqueceu meu coração. Porque 

hoje fui contemplada enquanto profissional pelo 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho e enquanto 

gestão pela fala de S. Ex.ª. É de extrema 

gratificação, de extremo equilíbrio para nossa vida 

saber que estamos pensando em um caminho 

unificado. Dificuldades? Com certeza enfrentamos 

dificuldades para implementação de uma política 

pública. Elas são imensas. Mas conseguir entender 

que os fluxos dos nossos debates e dos nossos 

entendimentos estão caminhando é importante. 

Quando o senhor falou sobre a criança que 

chega, criança institucionalizada, no acolhimento, 

ontem fazíamos esse debate sobre gestão no 

município. Isso é extremamente importante para 

nós. A assistência social tem esse papel de abrir, 

cutucar, incomodar algumas políticas públicas e 

dizer assim: Olha, estamos aqui para articular e 

garantir minimamente que esse direito desse 

cidadão seja contemplado na sua integralidade. 

Digo com muito carinho e muita paixão 

pelo privilégio de ter atuado na ponta. Da ponta a 

gente vem graduando e quando pensamos na 

implementação da lei do Suas no município não 

tem como aferirmos a importância disso. Essa é 

uma realidade. Só temos como entender por já 

termos, por diversos momentos, vivenciado o 

atendimento a esse público da assistência que 

somos todos nós. Todos nós, que somos esse 

público da assistência, temos que entender como 

isso é impactante e fortificante. Vivenciar, no 

atendimento a uma família, a graduação e o 

entendimento de como essa demanda dessa família 

precisa ser entendida para que na implementação 

na lei do Suas seu direito seja garantido no 

município. 

Vivenciar isso neste momento até porque 

no nosso município estamos tramitando com nossa 

lei para que seja encaminhada à Câmara. Vivenciar 

isso não com aquele olhar do assistencialismo, 

onde sou detentora da verdade e faço a leitura e 

determino qual a demanda desse público. Mas sim 

quando na visão da assistência social presto uma 

escuta qualificada, um entendimento, um 

desenvolvimento profissional para que esse 

processo seja construído com a visão do técnico e 

com a visão da família atendida. Desse modo 

caminharemos para a implementação de uma lei 

garantindo cada vez mais que esse público tenha 

não mais, como a sociedade muito bem coloca, 

muito nos cobra na realidade, não apenas o vínculo 

a um repasse de recurso, a um benefício, mas o 

entendimento de que o benefício, esse valor 

repassado, muitas vezes vai muito mais além do 

que um simples valor. Vai ao caminho do 

fortalecimento dessa família, desse indivíduo, para 

que saia da situação em que se encontra no 

momento. Para mim é muito impactante e 

gratificante ter o espaço do profissional do Suas 

garantido e reconhecido, porque somente quem 

está na ponta consegue fazer a leitura com aquele 

que necessita dessa lei implementada, que na 

realidade somos todos nós. Só tenho a agradecer e 

falar que sim, dessa paixão, que possamos viver 

cada vez mais. 
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O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Muito obrigado, Inara Suhett 

Campos.  

José Rodrigues Rocha Junior usou um 

exemplo da família Maggi, sobre um menino, se 

teria atendimento negado ou não. Quero fazer outra 

constatação. Se alguém precisar e procurar um 

serviço público de saúde e não encontrar, acessa o 

serviço privado. Se alguém precisar de um serviço 

de educação e não encontrar, acessa um serviço 

privado. Se você precisar de um serviço de 

segurança na sua casa e não encontrar esse tipo de 

serviço público, você acessa o privado, e a 

Assistência Social? Se você não encontrar um 

serviço público, você fica sem ele, porque não 

existe serviço privado.  

Precisamos reforçar a importância às 

pessoas, precisamos fazer as pessoas olharem 

aquilo que está aí na frente para ser olhado. Nelson 

Rodrigues dizia que nada é tão difícil quanto 

defender o óbvio! É muito difícil defender o óbvio, 

porque é tão óbvio, que não precisava defender, 

mas se precisamos defender, já está a dificuldade 

instalada. 

Aberto o debate, convido a Daniele Cesini 

que é participante, membro do Conselho Estadual 

de Assistência Social, para usar o microfone. 

Quem desejar se inscrever, dirija-se à 

Mesa, por favor. 

 

A SR.ª DANIELE CESINI - Bom-dia a 

todos presentes. Cumprimento a todos da Mesa, em 

especial, o Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

proponente desta audiência pública, que fez uma 

belíssima fala hoje cedo, e realmente conseguiu 

sensibilizar a todos. Foi muito importante a defesa 

que fez dessa política que é tão importante para 

nosso país, para nosso Estado. 

Quero frisar a importância desse espaço de 

audiência pública, porque muito se fala de 

democracia representativa neste país e precisamos 

consolidar espaços de democracia participativa. É 

um espaço aberto à população, todos que estão 

aqui têm direito à voz, podem vir e contribuir com 

o debate. É muito importante essa iniciativa da 

audiência pública, tanto na Assembleia Legislativa 

do Estado como também nas câmaras municipais. 

Muito importante para os vereadores que estão 

presentes para que possam puxar essa discussão 

junto aos municípios, de também fazer audiências 

públicas para debater a política de assistência 

social. 

Gostaria de relembrar, já foi falado muitas 

vezes pelos membros da Mesa, de que estamos em 

ano de conferências, não somente de conferência 

de assistência social, mas as diversas conferências 

de políticas públicas que temos neste país. No 

entanto, como sou conselheira no Estado, 

representando o segmento de trabalhadores, estive 

há poucos dias no gabinete da atual Secretária 

Sueli Vidigal, junto com nosso, presidente Carlos 

Ajur. Ouvimos  dela que existe o risco das 

conferências não acontecerem no âmbito estadual, 

em virtude de um decreto vigente no estado 

publicado em janeiro, de contenção de despesas, 

feito pelo Governador Paulo Hartung. Isso nos 

preocupou muitíssimo. Consideramos muito grave 

o fato do Estado não realizar uma conferência 

estadual de assistência social ou das diversas 

políticas vigentes, de saúde, de educação, em 

virtude de uma contenção de despesas. 

Gostaria que a atual subsecretária Nazareth 

pudesse fazer uma fala que nos confortasse dessa 

inquietude, que está no meu coração no momento, 

e nos dê uma palavra positiva em relação a isso. 

Lembro também que foi uma deliberação 

da Conferência Estadual de Assistência Social de 

2013, no eixo referente ao trabalho, a abertura de 

concurso público para a atual Secretaria de Estado 

de Assistência Social e Direitos Humanos. 

Sabemos da importância do servidor efetivo nessa 

política, principalmente dentro da Secretaria. 

Quando se muda o governo, trocam-se todos, pois 

geralmente ocupam cargos de provimento em 

comissão. Nem sempre essas transições de um 

governo para outro são feitas de forma decente, 

como deveria ser. Às vezes são de forma muito 

atropelada, e às vezes, nem se tem o interesse de 

fazer uma transição. Quando há o servidor efetivo 

dentro desse espaço, contribuímos para 

continuidade dessa política, que é uma política de 

Estado, não é uma política de governo, pontual, 

daquela gestão específica, do partido A, B ou C, 

mas é uma política de Estado. Então, precisamos 

garantir servidores concursados nesses espaços da 

gestão também, seja na Secretaria Estadual ou nas 

municipais. 

Lembrar também da importância de se 

fazer concursos públicos especificamente para a 

Assistência Social em âmbito municipal. Como o 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho falou, existe 

muito preconceito entorno da assistência social.  

Quando a pessoa se inscreve para o 

concurso público daquele município A, B ou C, ao 

ser nomeado e assumir, acha que vai para a saúde. 

E tem a grande decepção quando dizem: olhe, você 

vai ficar no Cras, escolhe aí, pois tem vaga no 

Cras A, B, C. Então você vai escolher em qual Cras 

ficará, em que Creas. Ah! Mas é na assistência, eu 

queria ir para a saúde. Isso porque ainda se tem 

muito preconceito em torno da assistência social. 

Além disso, sabemos que na saúde tem a 

garantia do adicional de insalubridade e não temos 

nenhum atrativo hoje, de gratificação para o 

trabalhador do Suas. Então, muitas vezes, o 
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interesse de estar na saúde é porque garante alguns 

benefícios que agregam ao salário do trabalhador 

um pouquinho a mais - não é nem muito a mais - 

mas um pouquinho. E o trabalhador do Suas não 

tem isso garantido.  

Finalmente está sendo construído, agora, a 

Mesa Nacional de Negociação do Suas. A 

Federação Nacional de Psicólogos está compondo 

essa mesa na pessoa da presidente Gliciane Chagas 

Brumatti, que é presidente do Sindicato dos 

Psicólogos do Estado do Espírito Santo, do qual 

sou diretora. Tenho muito orgulho de dizer que 

hoje já está em construção essa mesa nacional dos 

Trabalhadores do Suas e temos psicólogos fazendo 

parte dessa mesa. 

Também deixo registrado a importância, 

como a Cyntia Figueira Grillo falou, da legislação 

em âmbito municipal do Suas. Peço ao vice-

presidente da Amunes, junto com os municípios 

que quando estiverem construindo esse PL do SUS 

municipal, possam garantir consulta pública 

também para que os trabalhadores e usuários da 

assistência possam ter acesso à letra da lei, dar 

pitaco sim e dizer: olhe, não concordo com o que 

está escrito. Acho que tem que melhorar isso ou 

aquilo. Publicizar essa consulta pública para que as 

pessoas tenham ciência de que tem uma consulta 

pública para essa lei. É importante. Quero ter 

acesso à letra dessa lei. Quero contribuir.  

Também fazer audiência pública para 

discutir a lei municipal do Suas que precisa se 

expandir para os setenta e oito municípios 

capixabas. Não dá para vinte e poucos municípios 

terem uma lei do Suas implementada, precisamos 

expandir para todo o estado. 

Agradeço a oportunidade de falar e 

aguardamos ansiosamente a fala da subsecretária 

Nazareth Liberato sobre a conferência, para que 

possamos acalmar esse coração que ficou inquieto 

sobre a possibilidade de não existir uma 

conferência este ano. Obrigada. (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Obrigado, Daniele Cesini pela 

sua participação. 

Convido o Senhor Sérgio Leandro da Silva, 

acadêmico de Terapia Ocupacional da Ufes, para 

fazer uso da palavra. 

 

O SR. SERGIO LEANDRO DA SILVA - 

Bom-dia! Parabenizo os integrantes da Mesa, o 

Senhor Deputado e também a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. Já é a segunda vez,  em menos de 

quinze dias, que a Terapia Educacional está neste 

espaço da assistência. Cumprimento também os 

demais componentes representantes do Conselho 

Estadual do Conselho Nacional, o prefeito que 

representa a associação, vice-presidente, a 

secretaria e o Conselho de Psicologia. 

Ressalto a importância desses eventos que 

a Assembleia Legislativa está fazendo. O senhor 

José Rodrigues Rocha Junior disse na sua 

explanação que os profissionais, os gestores ou 

quem está na assistência têm de estar presente nos 

outros fóruns de discussão de saúde e de educação 

para mostrar a nossa necessidade, o que a gente 

precisa e onde precisamos chegar. 

Hoje, uso a palavra pela Terapia 

Educacional, também nesse sentido. Temos vários 

secretários de assistência e não temos representado, 

nesses municípios, onde tudo está estruturado, a 

figura do terapeuta educacional. Ele não é 

obrigatória, mas é da equipe de referência e pode 

estar, inclusive, na gestão. É um profissional que 

tem contribuído. Estou estagiando no Seades, 

dentro do Creas em Vitória.  

Já falei da outra vez e volto a reforçar, que 

foi um serviço aprovado pelo Creas de Vitória. 

Começamos com uma equipe com apenas dois 

terapeutas ocupacionais, hoje temos nos três Creas 

seis equipes em que o terapeuta ocupacional tem 

trabalhado com o assistente nesse serviço 

especializado de atendimento domiciliar. Enfim, 

para eles verem como é importante que outros 

profissionais, não só a dupla assistente e psicólogo 

estejam à frente, mas outros profissionais estejam 

engajados, inclusive trazendo essas outras 

categorias para pensar também a gestão, para se 

comprometer com a defesa da assistência.  

Como foi dito pelo Deputado Rodrigo 

Coelho, não temos outro fórum que não seja o 

público para defender e exercitar a assistência. 

Então, que outros profissionais, que outras 

categorias também possam ser chamadas, todos os 

que compõem e que tem contribuído que também 

sejam chamados a essa responsabilidade de 

defender, de participar dos conselhos, das 

conferências. E lembrar que podemos sempre 

expandir.  

Já fico feliz em poder ter esta oportunidade 

de fala, de pensar o que nossa colega falou, a 

conselheira, de levar a sério e dos prefeitos e 

representares dos municípios tanto do Estado como 

da Federação em garantir que essas politicas sejam 

continuadas, que por meio do concurso público e 

também de equiparação salarial, pois assim como 

acontece em Vitória, também acontece em outros 

municípios, para a assistência o salário é x, para 

educação ou para saúde, principalmente, para 

saúde, o mesmo profissional tem salário y. Temos 

que entender que não estamos trabalhando de 

forma separada, que o município, o Estado ou a 

Federação tem que trabalhar pensando no bem-

estar do cidadão. É nesse ponto que queremos dar 

nossa palavra.  

Obrigado. Lembre-se da Terapia. 
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O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Muito obrigado, Sérgio Leandro 

da Silva. Terá ajuda agora, porque convido para 

fazer uso da palavra a Marina Batista, estagiária de 

Terapia Ocupacional da Ufes que atua na 

Prefeitura de Vitória para fazer uso da palavra, 

então, provavelmente, terá eco sua fala. 

 

A SR.ª  MARINA BATISTA  - Bom-dia. 

Como fui apresentada, sou estudante do curso de 

Terapia Ocupacional da Universidade Federal do 

Espírito Santo, estagio, assim como meu Sérgio 

Leandro da Silva, no Serviço Especializado de 

Atendimento Domiciliar do Creas, do Município 

de Vitória, na Secretaria de Assistência Social. 

Minha fala é no sentido de me colocar, 

realmente, como estudante. Uma fala muito 

simples, muito singela desse lugar bastante 

privilegiado, de ainda na minha formação ter 

oportunidade de atuar dentro da política. Para nós, 

na terapia ocupacional, estar na assistência, estar 

nesse espaço; espaço, inclusive disputado, pois 

participamos de processo seletivo para entrar. 

Entendemos que nossa formação faz com que a 

gente compreenda e queira muito estar nesse lugar 

muito caro para nós. Então, dirijo minha fala à 

plenária, aos gestores e aos vereadores presentes, 

naquilo que se propõe, implantação e expansão da 

legislação do Suas nos municípios, que se avalie, 

com muito carinho, a atuação dos estagiários, dos 

estudantes, nesse espaço compondo as equipes.  

Não sei da realidade dos municípios com a 

relação que eles têm com as universidades, com as 

faculdades que fazem parte de seu território, mas 

estou trazendo essa questão à tona porque também 

faz parte da própria politica do Suas a formação 

profissional. É política isso. Então, isso, na 

perspectiva da formação continuada, que também 

contribua e inicie esse debate, enfim, se amplie 

para que desde a condição de estudante já 

estejamos experimentando e contribuindo, 

também. Acredito que o acadêmico tem esse 

frescor crítico, que contribui bastante na atuação, 

na proposição e na otimização. Foi falado em 

alguns momentos aqui da qualidade. Temos 

potencial para oferecer sim qualidade, propor 

novidades e instrumentos, enfim, instrumentalizar 

no cotidiano do trabalho. Então, é esse o meu 

recado para os gestores e para os vereadores. Que 

atentem para os acadêmicos das categorias que 

compõem as equipes do Suas.  

Enquanto estudante de Terapia 

Ocupacional, senti-me contemplada pela fala do 

meu colega Sergio. Realmente temos uma 

formação que pode muito contribuir porque somos 

formados para esse olhar holístico. Falou-se muito 

em olhar integral da família, enfim, a nossa 

formação contempla isso e podemos, sim, oferecer 

uma escuta qualificada, que não é terapêutica nesse 

contexto.  

Temos trabalhado com bastante clareza, e 

caminhando para essa clareza, que no espaço da 

assistência podemos oferecer uma escuta 

qualificada, que é promotora e garante também 

direitos, porque muitas vezes aquela conjuntura de 

rompimento de vínculos necessita dessa escuta e 

desse olhar sobre esses elementos sócio-

ocupacionais, e também da estrutura familiar das 

relações. Que possamos contribuir nesse contexto.  

Encerro assim a minha fala, reforçando 

mais uma vez a atuação que é focar a formação do 

profissional já desde a academia. Que as 

secretarias abram os seus espaços para que o 

estudante já atue como ator nesse espaço.  

Obrigada! 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Muito obrigado, Marina.  

Passarei a palavra para o último debatedor 

inscrito, e depois passo à Mesa e consulto a cada 

um que queira fazer considerações finais, já 

respondendo aos nossos debatedores porque 

agilizamos o nosso debate, o nosso encerramento. 

Então, convido o Thiago Viana, Secretário 

de Desenvolvimento Social do município de 

Cachoeiro de Itapemirim, para fazer a sua 

intervenção.   

 

O SR. THIAGO VIANA - Bom-dia a 

todos e todas. Cumprimento o companheiro 

Leonardo Deptulski, prefeito de Colatina; nossa 

presidenta do Congemases, e na figura dela 

cumprimento todas as mulheres presentes nesta 

manhã. Congratulo-me de forma especial com o 

nosso Deputado Rodrigo Coelho, amigo e 

companheiro de Cachoeiro, pela iniciativa e 

referência a qual tem se proposto.  

Sabemos que o debate da Assistência ainda 

é preso a um gueto de servidores que ali atuam. 

Embora minha formação seja história, há três anos 

estou colocado nesse gueto e também busco 

colocar esse debate para fora. Essa audiência 

pública tem toda essa importância e acredito que 

precisamos, nos municípios, reproduzir fóruns 

semelhantes. E como este ano já foi dito que é um 

ano de conferência, os momentos da pré-

conferência, que envolvem toda a pré-conferência, 

são oportunos para dialogar com a imprensa, com a 

câmara de vereadores e demais entidades. 

Lá de Cachoeiro de Itapemirim, sendo o 

penúltimo município de arrecadação percapta, não 

poderia ser outro o meu debate senão o do 

cofinanciamento, no qual especialmente em 

transição de governo gera, traz muitas dúvidas. 

Então, são três pontos especificamente que gostaria 
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de pontuar para a nossa amiga Nazareth Liberato, 

para esclarecer e trazer mais segurança para nós, 

gestores, nos encaminhamentos daqui para frente.  

O primeiro ponto que quero trazer é o 

serviço de medidas socioeducativas. No ano 

passado concluiu-se um convênio que tínhamos 

com o Iases. Esse convênio ainda não foi 

renovado. Os municípios, em Cachoeiro de 

Itapemirim, por exemplo, temos duas equipes. 

Precisamos criar, Deputado Rodrigo Coelho, um 

instrumento para absorver dentro da 

municipalidade esses profissionais dentro de um 

planejamento que não foi colocado, e na esperança 

de que no segundo semestre isso já esteja resolvido 

Essa é a primeira questão, a previsão do 

convênio do Iases. A segunda diz respeito ao 

Fundo de Combate à Pobreza, que é um recurso 

muito importante, considerando a flexibilização e 

como ele é maleável na sua utilização. 

 Já foi dito nesta audiência, é a realidade de 

vários municípios a questão dos saldos que temos e 

que vão se acumulando, mas que não se podem 

gastar com patrimônio, várias questões que são de 

necessidade das secretarias e que não pode ser 

utilizado. E o Fundo Estadual de Combate e 

Erradicação da Pobreza - Funcop vem justamente 

nessa direção, nos dando toda a liberdade, é um 

recurso muito importante. E sabemos que não é 

algo fixo, mas depende muito da vontade política 

da Secretaria. Gostaria de saber da previsão, se 

neste ano podemos contar com o Funcop, se tem 

essa previsão. 

 Por fim, que já nem é uma pergunta, é 

quase um apelo, e também que precisa ser 

colocado à mesa de debate da  assistência em nível 

de Estado, é a questão que envolve a alta 

complexidade das instituições de longa 

permanência de idosos. 

 Sabemos que esse serviço sofreu um 

reordenamento nos últimos tempos, que endureceu 

alguns parâmetros, por exemplo, no que tange ao 

quantitativo de idosos por entidade, no que tange 

ao número de profissionais em função do número 

de idosos acolhidos, até em relação ao metro 

quadrado por pessoa. 

 Então, são várias questões que os 

municípios têm dificuldade de se adequar. Em 

Cachoeiro de Itapemirim, o Ministério Público nos 

acompanha em relação a isso, as entidades são 

muito pressionadas, algumas delas, para o nosso 

até desespero, ameaçam entregar o serviço. 

 Os recursos que são repassados são muito 

importantes e são insuficientes. Aí, o município, 

por sua vez, é pressionado para cumprir as 

exigências e não possui um laço orçamentário para 

cuidar dessa demanda.  

 Então, a reivindicação é que pudesse 

dissertar acerca disso. Acredito que não seja um 

problema só de Cachoeiro de Itapemirim. Essas 

são as três questões, deputado. Muito obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Muito obrigado secretário 

Thiago Viana. Agradeço aos nossos debatedores a 

intervenção. Consulto a Inara Suhett Campos se 

gostaria de fazer intervenções aos debatedores e 

suas considerações finais. 

 

 A SR.ª INARA SUHETT CAMPOS - 

Gostaria só de fortalecer a questão dos nossos 

colegas da terapia ocupacional e de tantos outros 

profissionais do Sistema Único de Assistência 

Social. Quando o nosso papel multidisciplinar é 

entendido, conseguimos então ter o nosso caminhar 

cada vez mais para que o nosso objetivo seja 

alcançado, o fortalecimento sociofamiliar, que é o 

nosso objetivo maior.  

Que estejamos juntos, enquanto diversas 

categorias da assistência social, nos fortalecendo 

cada vez mais para ocupar esses espaços, como 

vocês mesmos bem disseram. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Muito obrigado Inara Suhett 

Campos.(Palmas)  

Consulto a secretária, presidenta do 

Cogemases, se gostaria de fazer intervenções ao 

debate e considerações finais. Não, S. S.ª declina.  

Consulto nosso presidente do Congemas. S. 

S.ª será consultado posteriormente. Não vi que não 

estava presente. 

José Rodrigues Rocha Junior, V. S.ª está 

sendo interpelado neste momento e ficará por 

último, a pedido do prefeito Leonardo Deptulski.  

Consulto o nosso prefeito Leonardo 

Deptulski se quer fazer intervenções ao debate e 

nossas considerações finais. 

 

O SR. LEONARDO DEPTULSKI - 

Agradeço a oportunidade de estar nesta Casa de 

Leis neste dia. Mais uma vez parabenizo o que 

vem sendo construído no Estado e no País. Que o 

colegiado nacional consiga, nesse encontro de 

Fortaleza, fazer um grande debate, consolidando 

todas as nossas conquistas.  

Sucesso ao presidente e a toda a diretoria. 

Obrigado a todos, bom dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A quem não consulto e passo 

imediatamente a palavra pela quantidade de 

direcionamentos, a nossa querida subsecretária de 

Desenvolvimento Social, Nazareth Liberato. Fique 

à vontade para a resposta ao debate e para as 

considerações finais. 
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 A SR.ª NAZARETH LIBERATO -  

Primeiramente, responderei a Danielle sobre as 

conferências que S. S.ª falou em primeira mão. 

Aprendi, ao longo de minha vida profissional, que 

quando é editado um decreto, o decreto não pode 

ter exceção, mas explicarei. O decreto não deve ter 

exceção. As exceções, quem procura e quem tem 

que achar as brechas é quem entende da lei do que 

está sendo pedido. Estou otimista quanto à 

realização das conferências. Inclusive, já estamos 

fazendo os termos para licitar, e claro que vamos 

depender de uma resposta ainda numa instância 

que chama... É um grupo do Governo que é central 

e que decide a questão e que dará o aval, vamos 

dizer assim. 

Estou bastante otimista que esse aval nos 

será dado, até porque fizemos com muita 

contundência essa defesa baseada em nossas 

legislações, na LOA e na nossa política estadual de 

assistência social também, enfim, penso que está 

muito bem fundamentado. Estou otimista quanto a 

isso. 

 Outra pergunta foi sobre a abertura de 

concurso, de S. S.ª mesmo. Temos uma reunião, 

inclusive, uma extraordinária em nosso conselho 

de assistência, dia 27, em que dentre as diversas 

pautas já convocadas, tem a questão que faremos 

uma apresentação do nosso plano de trabalho 

anual, inclusive do nosso planejamento estratégico 

que tivemos o cuidado de colocar medidas a curto, 

médio e longo prazo, porque não podemos realizar 

tudo de uma vez. Se não me engano, a questão do 

concurso, colocamos a médio prazo, um médio 

prazo não muito distante. Isso está, inclusive, 

garantido em nosso planejamento estratégico de 

Governo. 

 Responderei o Thiago Viana. Thiago 

Viana, distraí-me um pouco até pensando nas 

outras questões que tinha que responder, mas na 

primeira questão que V. Ex.ª falou do 

socioeducativo, entendi bem, estou diretamente em 

contato com a Ana Petronetto e estamos também 

delimitando prazos e as questões para podermos 

receber o serviço, mas também estamos muito 

atentos e ninguém ficará sem atendimento. 

Estamos atentos, inclusive aos prazos. Pode ficar 

tranquilo neste sentido. Segunda-feira, tenho uma 

nova reunião com  a Ana Petronetto que é a gestora 

do Iases. Estamos com a coisa bem administrada. 

 Sobre os saldos acumulados, estamos 

fazendo consultas porque também estou 

preocupada com a questão desses saldos. Muitos 

municípios têm nos ligado falando que estão com 

bastante recurso e se podem gastar nisso ou 

naquilo. Eles têm nos consultado e temos feito 

consultas neste sentido na Secretaria mesmo.  

 Sobre a alta complexidade, sugiro que 

marquemos uma agenda com Cachoeiro de 

Itapemirim para tentarmos ajudar a resolver essas 

questões. Porque sobre a questão da alta 

complexidade, tem a questão da legislação para os 

abrigos e sei que fica muito oneroso. Temos que 

sentar para vermos no que podemos ajudar nisso, 

participar, enfim sugiro que marquemos uma 

conversa nesse sentido. 

   

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - S. Ex.ª quer saber se terá 

repasse ou se permanecerá.  

A SR.ª NAZARETH LIBERATO - Claro. 

Permanecerá e terá repasse. A mesma coisa. 

Aproveitarei até a brecha, a oportunidade, e é a 

mesma coisa do programa Incluir e do Bolsa 

Capixaba que também estamos com problemas de 

orçamento, mas estamos no controle. A primeira 

coisa que faço é controlar os  números e  prazos 

para ver até quando teremos aquele recurso para 

solicitar, para conversar com o grupo de apoio 

financeiro da central do governo. Mas está tudo ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Farei minhas considerações 

porque, ao final, passarei a presidência à Senhora 

Deputada Eliana Dadalto.  

A  pedido do prefeito Leonardo Deptulski 

vou deixar o Senhor José Rodrigues Rocha Júnior 

para falar depois. 

Quero fazer algumas considerações a partir 

do que os senhores fizeram, mas de trás para a 

frente. Começarei pelo nosso companheiro Thiago 

Viana.  

O Funcop foi instituído por lei e tem um 

recolhimento legal de parte do ICMS de alguns 

produtos. Então, o Fundo está acumulando. O que 

é preciso depois é reunir a comissão do Funcop, da 

qual a Amunes faz parte. E o nosso prefeito 

Leonardo Deptulski pode ouvir o apelo do 

secretário e estimular o governo a fazer a reunião 

da comissão do Funcop para designar o mecanismo 

de repasse. Isso tudo está institucionalizado. Não 

há risco de não haver repasse do Funcop porque 

tem uma acumulação legal, por lei, e é com parte 

de recursos do ICMS - de cigarro, bebida, enfim -, 

que acumula numa medida para o Funcop. É um 

recurso, José Rodrigues, do Estado que é repassado 

para os municípios para que apliquem livremente. 

É um avanço do Estado do Espírito Santo e acho 

que pode ser até, inclusive, replicado em outros 

estados da Federação. É um dinheiro importante 

para os municípios porque têm liberdade para 

fazer. 

Quero deixar esse registro e dizer que essa 

sensibilização pode ocorrer e a subsecretária de 

desenvolvimento social já está levando a 

sensibilização porque quem convoca é a Secretaria 

de Assistência Social e Direitos Humanos do 
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Estado. Tenho certeza de que a nossa querida 

Nazareth Liberato convocará imediatamente 

porque ela é brilhante nisso. 

Aproveito a sua deixa da medida 

socioeducativa para contar um caso que contei para 

o Senhor José Rodrigues e terei o testemunho de 

Nazareth Liberato. 

Quando eu estava gestor da assistência 

social no Estado, chamei os municípios da Grande 

Vitória para descentralizar a Unaed. Todo mundo 

sabe o que é Unaed, não sabe? A grande maioria 

aqui pelo menos sabe. É a nossa unidade que é 

ligada ao Iases que tem pessoas com deficiência há 

muitos anos. No tempo em que aquelas pessoas 

iam para lá, não tinha política definida - Nazareth 

está rindo porque sabe onde a história acaba. Hoje, 

a política de assistência social determina a abertura 

de residência inclusiva para receber as pessoas com 

essas características.  

Então, o que este deputado queria fazer? 

Encaminhar essas pessoas da Unaed para 

residências inclusivas nos municípios. Chamei os 

secretários da região metropolitana da Grande 

Vitória. Quais eram os secretários da região 

metropolitana da Grande Vitória? A Ana 

Petronetto, Nazareth Liberato, entre outras, para 

negociar essa transferência e disse a elas o 

seguinte: olhem, o Estado cofinancia 

integralmente. Não foi isso, Nazareth? 

 

A SR.ª NAZARETH LIBERATO - Foi. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Integralmente esse serviço. 

Vocês sabem que, pelo resultado, não tive sucesso. 

Essas secretárias são duras demais. A Nazareth foi 

mais maleável; tenho que reconhecer que a 

Nazareth foi a mais maleável. Mas, hoje, onde está 

a Ana Petronetto? É Presidenta do Iases, tendo que 

administrar a Unaed. Se eu perguntar a ela agora, 

está doida para fazer residência inclusiva nos 

municípios, tenho certeza disso. E perguntando à 

Nazareth Liberato, ela está doida para estimular os 

municípios a receber aqueles internados, aquelas 

pessoas que estão lá, em residência inclusiva para 

os municípios. 

Olhem a importância de fazermos política 

de Estado. É importante que tratemos aquele 

espaço como se ele não fosse nosso porque não é. 

Amanhã ou depois não estaremos lá. E não é na 

minha secretaria tem muito serviço e não vou 

botar mais um. Precisamos avançar com o sistema. 

O que precisamos brigar mais é pelo co-

financiamento e está certíssimo porque o serviço 

de liberdade assistida de prestação de serviço à 

comunidade precisa ser fortalecido, enfim porque 

se não, não dá para discutirmos o sistema e fica um 

monte de desavisados discutindo redução de 

maioridade penal porque os serviços de 

recuperação não são implementados devidamente 

porque não o fortalecemos. Então, ficaremos 

sempre brigando.  

As pessoas têm um sistema e um serviço 

que não funcionam porque não são implementados 

e querem discutir outro serviço com características 

muito difusas, mas com necessidades de custeio 

maiores ainda que não vai funcionar por conta 

dessa caracterização para resolver um problema 

que não será resolvido da forma que eles estão 

querendo resolver. Deixo registrada essa 

contribuição sua, nosso amigo Thiago Viana. 

 Falando da terapia ocupacional, acho que 

vocês estão corretos em fazer a defesa. É marcante 

ter a presença de vocês nesta audiência para fazer a 

defesa desses profissionais. Vocês precisam 

avançar na reivindicação. Tem serviço de 

fortalecimento de vínculo que está sendo feito lá, 

às vezes com profissionais da saúde que não 

consideram profissionais de saúde na assistência 

social porque têm o real objetivo do fortalecimento 

do vínculo e não usam profissionais da terapia 

ocupacional. Então, vocês precisam ir fazendo a 

pesquisa também na proteção básica para o serviço 

finalístico de vocês para fortalecer o vínculo 

porque precisamos fazer isso coletivamente, fazer 

com que as pessoas estejam com vínculo 

fortalecido com a comunidade. Muitas vezes não 

dá para ter um atendimento clínico na saúde, então 

vocês precisam e podem fazer serviços que 

estamos fazendo mais na área do esporte, mas 

poderia ter a presença dos terapeutas ocupacionais 

para serem feitos corretamente e que não tem. 

Estou querendo, em apoio, dar mais um elemento, 

Sérgio, Marina, se eu puder contribuir, 

evidentemente com o pleito de vocês.  

 Por fim, digo à Daniele Cesini o seguinte: a 

conferência existirá porque nós faremos 

intervenções políticas, a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto e este deputado, para ter financiamento 

porque não é possível que não tenhamos. Tenho 

certeza e digo a vocês que o governador se 

sensibilizará com esse tema porque o decreto tinha 

um caráter específico que era impedir patrocínio 

porque também estava exagerado e eu não quero 

culpabilizar ninguém. Todo mundo encontrava no 

Estado uma mãe generosa para patrocinar evento, e 

o decreto do governador foi linear, atingiu todo 

mundo. Mas faremos uma indicação, a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto e este deputado, pedindo 

a excepcionalidade ao Governo do Estado do 

Espírito Santo e tenho certeza de que o governador 

Paulo Hartung atenderá ao nosso pleito porque se 

sensibilizará com a nossa necessidade de continuar 

debatendo e avançando na política de assistência 

social. Então, se você quer um coração mais calmo, 

acalme o seu coração porque lutaremos até o fim 
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para que tenhamos conferência no Estado do 

Espírito Santo. Não deixaremos de ter de jeito 

nenhum. 

 Quero usar uma fala sua,  Daniele, para 

problematizar uma coisa. Você disse que os 

profissionais da saúde têm insalubridade e na 

assistência social não tem nenhum atrativo. Você 

foi aplaudida de pé. Quero problematizar com 

vocês. Insalubridade não cabe pela característica 

do que é ser insalubre. Periculosidade caberia, não 

é gente? E se eu defender periculosidade pelas 

áreas que vocês transitam, vão  me dizer que 

somos preconceituosos, vocês sabem disso 

também. Porque na hora em que defendermos 

periculosidade... É um debate que tem que ser 

feito, não estou dizendo que não tem não. Só estou 

colocando os problemas que temos que enfrentar. 

Na hora em que falarmos que o profissional de 

assistente social, pelas áreas que transita, precisa 

ter adicional de periculosidade, eles vão falar que 

esse sujeito é preconceituoso porque está 

discriminando as áreas territoriais violentas e 

vulneráveis em risco social. Não é isso não? E 

alguns de vocês vão dizer isso de mim se eu 

levantar essa tese.  

Olha como é difícil, Daniele. É difícil. Não 

é fácil fazermos o debate das coisas não porque 

temos preconcepções mesmo que endurecem o 

nosso debate e fazem ficar mais difícil. Então, 

olhem bem onde estamos. Bom debate para o 

Conselho Estadual de Assistência Social. Você tem 

a obrigação. Em vez de eu trazer para cá, vou 

devolver para você e você faça o debate no 

Conselho Estadual e depois você diz para nós que 

caminho, que direção devemos avançar para 

conseguirmos construir. Não é isso vereadores? 

Nós também precisamos de certa hora em que 

protejam a gente, não é? Porque ficamos falando as 

coisas e eles batem na gente sem dó. Então, agora 

vamos transferir um bocadinho para eles 

discutirem também. Não é isso? Agradeço a todos 

vocês.  

Já vou, neste momento, passar a 

presidência à minha nobre colega Senhora 

Deputada Eliana Dadalto. Trocarei de cadeira com 

S. Ex.ª, porque precisa assumir este pedaço.  

Quero agradecer aos servidores da 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, que aqui trabalham conosco. 

Presido esta Comissão nesta Casa, que faz uma 

audiência conjunta com a Comissão de Assistência 

Social. 

Agradeço aos trabalhadores, servidores da 

Comissão de Assistência Social pela qual passei 

dois anos presidindo e da qual sou suplente, porque 

sem vocês não fazemos nada.  

Agradeço, com muito carinho, à minha 

colega Deputada Eliana Dadalto, que prontamente 

se colocou à disposição para que a Comissão 

pudesse puxar essa audiência pública, que não quis 

fazer sozinho pela Comissão de Constituição e 

Justiça, porque acho que o protagonismo precisa 

ser da Comissão e da Política de Assistência 

Social. Então, agradeço a todos. 

José Rodrigues, quem passará a palavra 

para o senhor será a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, na presidência, mas quero agradecê-lo 

muito o carinho e a gentileza de vir ao Espírito 

Santo debater conosco. Quem não o ouviu perdeu 

uma grande oportunidade de aprofundar um pouco 

mais no debate que estamos fazendo da assistência 

social. Tenho certeza de que nossos vereadores 

sairão daqui com elementos novos para debaterem 

a política nos seus municípios. Mais uma vez me 

coloco à disposição. No mais muito obrigado a 

todos.  

Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Eliana Dadalto. (Pausa)  

 

A SR.ª PRESIDENTA  - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento para dar continuidade ao 

rito da sessão. 

Agradeço imensamente a todos que tiraram 

esse tempo, esse dia de hoje para vir a esta Casa. 

Claro que não me esquecerei; jamais me esquecerei 

do José Rodrigues, que, brilhantemente, passou 

para nós tanta informação de rica importância para 

todos nós. 

Agradeço imensamente a todos vocês a 

participação hoje conosco. Vejo que são os 

responsáveis por tanto desenvolvimento que 

tivemos do Suas, no Espírito Santo. A Clarice está 

à frente também conosco. Participei quando 

secretária; lembro-me do seu trabalho. Ela foi 

fantástica no Estado do Espírito Santo para o 

progresso do Suas. Também a Nazareth, quando 

secretária, também estava na Serra, como gestora. 

Parabenizo o trabalho de S. S.ª.  

Agradeço ao Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho, que esteve como secretário de Estado. 

Pena, Rodrigo, que não participei da sua gestão, 

mas sempre ouvia falar muito bem do trabalho que 

S. Ex.ª desenvolveu à frente do Estado do Espírito 

Santo. S. Ex.ª contribuiu grandemente para que as 

políticas sociais acontecessem de forma tão eficaz. 

Avançamos muito. Tenho certeza de que foi a sua 

mão, seu coração, à frente da secretaria. 

Agradeço também à Nazareth. Mande um 

abraço para a Sueli, e diga a ela que estamos 

apreensivos e torcendo para que façam um bom 

trabalho. A Frente tem certeza disso, pela 

experiência das senhoras. Confiamos no trabalho 

de vocês.  

Nosso Prefeito, falo isso porque é da nossa 

região, região norte, Leonardo Deptulski, que 
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também, brilhantemente, vem desenvolvendo um 

trabalho muito bom em Colatina. Parabenizo pelo 

seu trabalho. S. Ex.ª luta muito pelas causas sociais 

do seu município.  

Agradeço também à Cyntia a presença. 

Conheci a Cyntia há pouco tempo, mas vejo como 

está engajada nessa luta, e, também, à Inara, a 

participação conosco. Obrigada, Inara, pela 

representação. Um abraço a todos do Conselho 

Regional de Psicologia, que foi muito bem 

representado.  

Parabenizo mais uma vez o Zé Rodrigues 

pela fala, que passou para nós a importância de 

implementar o Suas no Estado do Espírito Santo, 

bem como no Brasil. O Zé veio brilhantemente nos 

trazer tantas informações. Agradeço a ele o 

deslocamento de Cuiabá até aqui. Ontem ele 

experimentou uma moqueca capixaba. Tenho 

certeza de que voltará sempre com sua família. 

Agradeço ao Zé imensamente, como presidente 

desta Comissão, a presença tão honrosa para o 

Estado do Espírito Santo. Muito obrigada! Que 

Deus abençoe você e toda sua família! 

 

 O SR. JOSÉ RODRIGUES ROCHA 

JUNIOR - Eu é que agradeço a V. Ex.ªs a 

oportunidade de estar nesta Casa, no dia de hoje, 

presidenta Eliana Dadalto, deputado Rodrigo 

Coelho e prefeito Leonardo Deptulki, juntamente 

com a Nazareth, a Cyntia, a Inara e todas as 

senhoras e senhores.  

 Quero apenas dizer que fiz o registro das 

falas que foram feitas durante esta audiência 

pública na Assembleia Legislativa, que certamente 

terão seus desdobramentos nos nossos espaços de 

pactuação e de negociação com o governo federal. 

Já temos caminhado em alguns sentidos nessa 

construção do sistema único.  

 Um dos nossos grandes desafios é 

exatamente a segurança financeira, para que 

possamos ter continuidade nesse processo; a não 

interrupção. Na última reunião da CIT já tínhamos 

feito o encaminhamento de um ofício à ministra 

Tereza Campello no início do mês de abril 

alertando sobre a infeliz possibilidade de 

fechamento de unidades de Cras e de Creas no país 

em função da incapacidade de os municípios 

manterem as portas abertas sem os repasses 

necessários do governo federal e dos governos 

estaduais. Nenhum de nós quer que isso aconteça. 

Este não é o nosso desejo, muito pelo contrário, os 

municípios têm se esforçado, e muito, para 

continuarem mantendo serviços para a população, 

mas também temos nossas limitações. Os nossos 

recursos também são finitos, assim como os dos 

outros entes federados.  

 Estamos no limiar desse processo, e 

estamos em um diálogo intenso com o governo 

federal. O debate que se trava neste momento é 

exatamente sobre a crise econômica e política no 

país. Se temos uma crise econômica, todo mundo 

está sofrendo as suas consequências; e se temos 

uma crise política, mais do que nunca nós, da 

assistência social, precisamos de aliados políticos. 

É por isso que temos que caminhar exatamente 

nessa direção, porque se tivermos uma queda de 

braço com relação aos investimentos para essa ou 

aquela política pública, como não temos tradição 

nesse processo de militância política, sofreremos 

mais do que os outros. Por isso precisamos de todo 

o apoio das assembleias legislativas, das câmaras 

de vereadores, do próprio parlamento federal, para 

nos fortalecermos e conseguirmos caminhar e criar 

esses mecanismos, esses instrumentos, essas 

ferramentas que nos deem essa segurança de 

transferências.  

 Acredito também, Nazareth Liberato, que 

assim como você, que foi gestora municipal, e a 

Simone Albuquerque, que acredito que todos a 

conheçam, que foi gestora nacional ao nosso lado, 

nossa diretora de gestão do sistema, e agora está no 

governo do estado de Minas Gerais, pela 

experiência que possuem, poderão contribuir muito 

conosco, com os municípios brasileiros, por terem 

olhares diferentes da posição dos governos 

estaduais que tínhamos antes. Assim como vocês, 

temos vários outros gestores estaduais que nos 

auxiliarão nessa caminhada e certamente farão que 

evoluamos no âmbito estadual, no que diz respeito 

ao apoio aos municípios e à superação das 

dificuldades que temos tido nessa nossa 

construção, em especial neste momento.  

 É um momento atípico na política de 

assistência social.  Ainda não tínhamos vivido 

esse hiato na nossa porta, mas acreditamos muito 

que será superado. Assim como os outros 

momentos de crise que vivemos no país, que 

também foram superados. Li algo hoje pela manhã 

que dizia o seguinte: Não há nenhum dia de forte 

tempestade e de nuvens escuras em que o sol não 

volte a brilhar. Depois de um problema sempre 

vêm dias melhores. É nisso que acreditamos, e 

muito. Temos certeza de que acontecerá. 

 Ressalto a nossa felicidade por ter o 

compromisso do Governo do Estado para a 

realização da conferência. Não podemos abrir mão 

desse espaço de maneira nenhuma. É um momento 

de avaliação do que construímos e de proposições 

futuras. Essa conferência tem o papel de ser o 

marco indicador para o planejamento de dez anos 

para frente na assistência social. Estaremos naquele 

momento fazendo reflexões sobre o que queremos 

para a assistência social no país daqui a dez anos. E 

não é um exercício fácil. É um exercício difícil, 

porque teremos que passar por muitas coisas, 

refletir sobre muitas coisas para a gente ter um 
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cenário ideal e o que teremos que fazer nesta 

caminhada, que é a conferencia que subsidiará o 

nosso plano decenal até 2026. Portanto, é uma 

ferramenta extremamente importante e tenho 

certeza que a Nazareth tem clareza disso e já está 

fazendo os encaminhamentos e teremos a nossa 

conferência sendo realizada aqui.  

Na mesma direção e tão importante quanto, 

é que os municípios façam a discussão e a 

construção de seus PCCRs. O Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho falou com muita propriedade, que 

tem coisa que se colocarmos na mesa de discussão, 

seremos linchados pelos nossos trabalhadores, 

pelos pensadores da área. Não podemos querer 

para a assistência social, que é uma política que 

tem toda uma peculiaridade, usar as mesmas regras 

que temos para outros setores ou outras políticas 

públicas. E talvez seja esse um dos problemas que 

estejamos enfrentando hoje, por não termos ainda 

muitas coisas definidas na nossa seara, estamos 

sendo medidos com outras regras, com outras 

réguas e que não se aplicam a nós. 

Precisamos avançar na construção de 

regras que se aplicam a nossa realidade, a dos 

nossos trabalhadores, dos nossos problemas, do 

nosso sistema, da nossa condição peculiar de 

execução de um trabalho indispensável para a 

população brasileira, uma população que tem cem 

milhões de pessoas no cadastro único. Metade da 

população brasileira está inscrita no cadastro único 

dos programas sociais. Não estamos falando de 

pouca gente, estamos falando de muita gente. A 

assistência social não pode ser considerada uma 

política menor. E é isso que temos que dar clareza 

para as pessoas, da dimensão que tomamos durante 

esse processo de construção, onde estamos hoje e 

pensar para onde precisamos ir para poder superar 

essas nossas situações. 

Fortalecer mais uma vez a sugestão para 

que os munícipios realizem as suas audiências 

públicas. Lembrar de que é papel tanto do poder 

executivo quanto do parlamento a realização de 

audiências públicas. Audiência pública não é 

requisito exclusivo ou prerrogativa exclusiva da 

câmara de vereadores, a prefeitura também pode 

fazer convocação de audiência pública, conversar 

com a sociedade, chamar a câmara de vereadores 

para participar da audiência, o importante é que 

esse diálogo seja feito com a sociedade.  

O importante é que isso seja construído de 

maneira coletiva e que consigamos avançar e com 

certeza, com a participação sempre presente da 

Assembleia, da Secretaria de Estado e com os 

municípios ajudando a entender a realidade 

daquele território, porque cada um de nós é 

diferente. Assim como somos seres humanos 

únicos, e não tem ninguém no planeta igual, os 

nossos municípios também são únicos e 

precisamos entender essas particularidades, essas 

peculiaridades e que a legislação se adeque àquela 

realidade local. 

Acreditamos muito também, e parabenizo 

os dois estudantes presentes, na necessidade da 

aproximação da realidade com a academia. De 

maneira muito frustrante nós, na execução desse 

processo, durante esse período em que estamos 

dentro da política de assistência, nos deparamos 

várias vezes com profissionais oriundos da 

academia e que chegaram para a execução da 

política de assistência sem saber do que a gente 

estava falando. Porque não tiveram a mesma 

dedicação de vocês de ir aos espaços, participando 

das conferências, procurando entender para além 

do que o banco da academia vai dar em 

conhecimento.  

É necessário sim, que nós, gestores, 

façamos abertura de nossas portas e que possamos 

trazer os acadêmicos para dentro desses espaços. 

Assim teremos melhores profissionais amanhã, que 

já conhecerão o sistema, que estarão familiarizados 

com nossas siglas, com a dificuldade da realidade 

da prestação desses serviços para a sociedade e 

isso é muito importante e eu acredito muito nisso 

para que tenhamos uma maior qualidade na 

prestação de serviço para a população. 

E mais uma vez ratificar o nosso convite, 

para que estejam conosco no encontro nacional 

que, com certeza, será o melhor encontro nacional 

que já fizemos pelo Congemas no Brasil. Teremos 

todos os atores que se relacionam conosco: 

representantes do Congresso Nacional, TCU, 

CGU, parlamentares das assembleias legislativas 

do Brasil e vereadores, todos esses atores que estão 

no nosso convívio, seja para nos fiscalizar, seja 

para nos auxiliar, representantes doutores das 

universidades brasileiras, que ajudaram a pensar o 

sistema único, estarão lá palestrando conosco e não 

tenho dúvida que será também um evento que nos 

ajudará a abrir nossas cabeças para pensar esses 

próximos  dez anos que temos para construir um 

novo momento para o Brasil, consolidar e avançar 

com essa política de assistência social tão cara para 

todos nós. É por isso que estamos aqui.  

Muito obrigado e que Deus abençoe todos 

os senhores. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Agradecemos a presença de 

todos. Tenham uma boa-tarde. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 12h25min.

 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30m 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h30m 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 

Dia: segunda-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 

 

COMISSÃO DE CULTURA E DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 9h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

Dia: terça-feira 
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COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE 

Dia: segunda-feira 

Horário: 12h30min 

Local:  Plenário “Rui Barbosa” 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 
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Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 
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PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS 

NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 

REFORMA AGRÁRIA 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 
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