
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 54

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

*

*

*

*

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Modificativa

TEXTO

JUSTIFICATIVA

A lei nº10.630/2017 em seu artigo 4º estabeleceu  que de 1º de junho de 2017 até 31 de maio de 2018 quaisquer incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, 
inclusive decorrentes de regimes especiais, que resultem em redução do montante a ser pago em decorrência da aplicação da alíquota nominal do ICMS, ficam condicionados 
ao recolhimento do valor de10% (dez por cento) sobre o montante. Dessa forma, buscamos apenas adequar os valores a serem concedidos, uma vez que o valor constante 
atualmente na LDO para a renúncia de receita prevista é inclusive superior ao do exercício de 2017, o que contraria a legislação aprovada por esta Casa.

Controle: 79

INCISO:

        

Modifica o demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita (LRF, Art 4º, § 2º, Inciso V) do Anexo I, passando os valores das renúncias de receitas 
previstas para o ano de 2017 a corresponder aos seguintes valores:
Atacadistas: 632.709 ; Metalmecânica: 59.383 ; Alimentos: 52.123 ; Vestuário: 18.070 ; Material plástico: 8.834 ; Móveis: 20.599 ; Vendas não presenciais: 118.674 ; 
Outros: 86.359 [...] Total: 1.083.835
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 69

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento. 

Controle: 65

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

01 - EDUCAÇÃO

0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 

[...]

2087 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL -  SERVIDOR REMUNERADO - UNIDADE: 8.896

2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO - SERVIDOR REMUNERADO - UNIDADE:  7.518
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 71

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento.

Controle: 68

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui nova meta no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

01 - EDUCAÇÃO

0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 

[...]

8665 ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 70

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento no 
exercício de 2018. 

Controle: 67

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

01 - EDUCAÇÃO

Programa: 0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 

Ações:

[...]

6086 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

6087 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 72

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento.

Controle: 69

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

01 - EDUCAÇÃO

0011  - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 

[...]

2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL

2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 62

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento. 

Controle: 70

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

4 - SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL

0004 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

[...]

2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 61

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento

Controle: 71

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

4 - SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL

0004 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

[...]

2098 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 60

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento

Controle: 72

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

5 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0012 ECONOMIA VERDE

1055 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS

1056 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 59

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento. 

Controle: 73

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

8 - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

0006 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

[...]

1035 APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 58

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento. 

Controle: 74

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

8 - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

0006 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

[...]

3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 57

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento. 

Controle: 75

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

8 - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

0205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

[...]

4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 56

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento. 

Controle: 76

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

8 - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

0851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL

[...]

2169 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROPRIEDADES RURAIS
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 55

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

II

*

3º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Supressiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Alterar as metas e as prioridades constantes na lei de diretrizes orçamentárias é uma prerrogativa dos parlamentares  durante a elaboração e discussão da LDO, dessa forma 
torna-se necessária a supressão do §2º do art. 3º do projeto de lei. Aproveitamos ainda para acrescentar nova ação a ser priorizada na elaboração e execução do orçamento. 

Controle: 77

INCISO:

        

Suprime o § 2º  do art. 3º e inclui novas metas no Anexo III com a seguinte redação:

ANEXO III - PRIORIDADES E METAS

8 - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

1000 GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

1039 EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
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EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 45

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

IX

39

1º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Uma das funções do parlamento é controle das contas públicas, para isto é necessário acesso aos sistemas de conta pública do Estado do Espírito Santo - SIGEFES, SIGA e 
SIGES, que são indispensáveis para acompanhar a execução de programas; apontar falhas e desvios; zelar pelas adequada utilização, manutenção e guarda patrimonial; 
constatar a veracidade na produção de informações para o controle e avaliação de desempenho dos programas governamentais. Também torna importante acesso destes 
sistemas as Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa, que apresentam como prerrogativas regimentais de criação o acompanhamento da política estadual de sua 
área temática. Para acompanhar esta política temática, a Comissão Permanente necessita acesso aos sistemas para acompanhar a execução de programas de suas 
respectivas áreas temáticas.

Controle: 14

INCISO:

        

Art. 39 [...]
Parágrafo único. 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, senhas 
e treinamento para a utilização dos sistemas) para o cumprimento do disposto constitucional, exigido pela legislação em vigor. 
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EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 46

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

IX

39

2

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Uma das funções do parlamento é controle das contas públicas, para isto é necessário acesso aos sistemas de conta pública do Estado do Espírito Santo - SIGEFES, SIGA e 
SIGES, que são indispensáveis para acompanhar a execução de programas; apontar falhas e desvios; zelar pelas adequada utilização, manutenção e guarda patrimonial; 
constatar a veracidade na produção de informações para o controle e avaliação de desempenho dos programas governamentais. Também torna importante acesso destes 
sistemas as Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa, que apresentam como prerrogativas regimentais de criação o acompanhamento da política estadual de sua 
área temática. Para acompanhar esta política temática, a Comissão Permanente necessita acesso aos sistemas para acompanhar a execução de programas de suas 
respectivas áreas temáticas.

Controle: 15

INCISO:

        

Art.39 [...]
Parágrafo único. 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, senhas e treinamento 
para a utilização dos sistemas) para o cumprimento do disposto constitucional, exigido pela legislação em vigor.
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Protocolo: 47

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

IX

39

3º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

A participação contínua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das 
políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos públicos.
Assim, o cidadão tem o direito não só de escolher, de quatro em quatro anos, seus representantes, mas também de acompanhar de perto, durante todo o mandato, como esse 
poder delegado está sendo exercido, supervisionando e avaliando a tomada das decisões administrativas.
Nestes termos é de fundamental importância que o Executivo disponibiliza uma senha pública, sem cadastro prévio, para acesso ao monitoramento da execução orçamentária, 
como uma forma de transparência e controle social.

Controle: 16

INCISO:

        

Art. 39 [...]
Parágrafo único. Para fins de transparência e controle social fica o Poder Executivo obrigado a disponibilizar uma senha pública, sem cadastro prévio, de acesso ao 
módulo monitoramento do SIGEFES ou outro sistema que venha a substituir ou complementar os já existentes, necessários ao acompanhamento e monitoramento da 
execução orçamentária.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

VI

21

4º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Modificativa

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Ao diminuir o limite de abertura de crédito por decreto mediante anulação de dotações - de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) - a emenda objetiva preservar a 
prerrogativa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo no processo legislativo orçamentário. Dessa forma, a emenda visa restringir a utilização do decreto pelo 
Poder Executivo como instrumento de abertura de créditos suplementares. Impõe-se, assim, a necessidade de tramitação dos pedidos de suplementação orçamentária e a 
deliberação sobre a liberação de créditos adicionais por esta Casa, conforme estabelecido pelo inciso V do artigo 152 da Constituição Estadual que veda a liberação do recurso 
sem prévia autorização legislativa. Cabe destacar que algumas Casas Legislativas limitam esse valor a 5% do total do Projeto e da Lei Orçamentária. 

Controle: 18

INCISO:

        

Art. 21 [...]
§4º O Projeto e a Lei Orçamentária de 2018 deverão conter autorização para abertura de créditos suplementares, até o limite de 10% (dez por cento) do total do Projeto e 
da Lei Orçamentária, respectivamente
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

VI

21

6º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

A prestação de esclarecimentos do secretário da pasta a qual será destinado o recurso especial objetiva fortalecer o estabelecido no regimento desta Casa, que define as 
comissões permanentes e suas atribuições da seguinte forma:

"Art. 30. As Comissões da Assembleia Legislativa são:

I - Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da estrutura institucional da Casa, copartícipes e agentes do processo legiferante, que têm por 
finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas 
governamentais e a fiscalização orçamentária do Estado, no âmbito dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação;"

Controle: 19

INCISO:

        

Art. 21 [...]
§6º A abertura de crédito especial fica condicionada ao comparecimento do Secretário de Estado da pasta a qual será destinado o recurso, para esclarecimentos quanto 
à destinação, em audiência pública, na comissão específica de caráter permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cujo campo temático seja 
correlato. 
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

IX

41-A

*

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

A revogação do art. 145 da Constituição Estadual, em especial a forma como a PEC tramitou nesta Casa, sem discussão apropriada com os maiores interessados, a sociedade, e 
sob a celeridade da aprovação no "apagar das luzes" no fim do ano legislativo, representa uma página vergonhosa do papel da Assembleia Legislativa do Estado Espírito Santo 
na ampliação da transparência e da utilização devida do dinheiro público. Sim, dinheiro público. A renúncia fiscal em prol de um grupo seleto de empresários sob o argumento de 
manutenção da competitividade de determinados setores frente à investida de outros Estados da federação não pode ocorrer sem transparência. O povo tem o direito de saber 
para quem e por quais motivos o Estado abre mão de recursos que ultrapassam1 bilhão de reais anuais, e que poderiam estar indo para o caixa do Estado e sendo reinvestidos 
nas demandas da sociedade. Como uma forma de redenção por seu erro cometido em 2015, esperamos que esta Casa aprove a presente emenda. 

Controle: 20

INCISO:

        

Art. 41-A O Poder Executivo enviará à Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa, no prazo de 
cento e oitenta dias após o encerramento do exercício financeiro, as seguintes informações:
 I - benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando nominalmente os respectivos beneficiários, a motivação e o montante do imposto reduzido ou dispensado; 
II - isenções ou reduções de impostos incidentes sobre bens e serviços.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

I

13-A

*

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Acreditamos que 0,1% da RCL é um valor suficiente para as despesas com propaganda institucional, uma vez que o agravamento da crise financeira por qual passa o país requer 
a contenção de gastos em segmentos que não afetam diretamente a população. Da mesma forma, deverá ser dada ampla publicidade às despesas com essa finalidade. 

Controle: 21

INCISO:

        

Art. 13- A Fica estabelecido o percentual máximo de 0,1% (zero vírgula um por cento) da Receita Corrente Líquida para investimento em serviços de publicidade e 
propaganda institucional contratados, ou realizados pelo Poder Executivo. 

§1ºO Executivo publicará, mensalmente, o demonstrativo das despesas realizadas com propaganda e publicidade sob qualquer título, discriminando beneficiário, valor e 
finalidade.

§2º O demonstrativo a que se refere o §1º compreende a administração pública direta e indireta do Estado.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

I

*

1

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Esta emenda reitera o previsto na LRF, e inova ao requerer que a apresentação seja encaminhada aos parlamentares com duas semanas de antecedência. Esperamos que o 
envio da apresentação com duas de semana antecedência possibilite uma análise detalhada pelos deputados sobre os dados que serão apresentados.

Controle: 22

INCISO:

        

Art. 1º [...]

§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, devendo a apresentação ser encaminhada aos parlamentares com, no mínimo, duas semanas de 
antecedência. 
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

VIII

IX

47

3º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Entendemos que é essencial  o comparecimento da Diretoria do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo em Audiência Pública na Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para prestação de contas sobre o cumprimento de suas metas, 
estas que impactam diretamente no desenvolvimento e crescimento do Estado do Espírito Santo.

Controle: 23

INCISO:

        

Art. 47 [...] 

§3º Anualmente, até o final do mês de julho, 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.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

V

20-A

*

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

A função do parlamentar não se restringe apenas a proposição de leis e a fiscalização dos atos do Executivo, sendo tão importante quanto à aprovação do orçamento e o 
direcionamento de políticas públicas que se façam necessárias através do mesmo. Dessa forma, o cerne desta emenda é tornar obrigatória a execução das emendas individuais 
de parlamentares até o limite de 0,3 % da Receita Corrente Líquida. 

Controle: 24

INCISO:

        

Art. 20-A As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 0,3% (zero vírgula três por cento) da receita corrente líquida 
prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma igualitária e impessoal às programações incluídas por emendas individuais na lei 
orçamentária, nos termos previstos no art. 31-A, em montante correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício 
anterior.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IX

IX

54

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Quando verificado que a realização da receita não é compatível com o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, faz-
se necessária a limitação de empenho. Destacamos que a LRF veda a limitação de empenho das despesas que constituem obrigações constitucionais, como a Educação, mas 
por outro lado, as despesas com o ensino geralmente são superiores aos limites impostos pela constituição - mesmo assim são insuficientes, e deveriam sem ampliados - o que os 
torna a primeira opção para cortes quando a receita está em queda. Objetivando impedir que isto torne a ocorrer no próximo exercício financeiro, propomos através desta 
emenda que sejam mantidos todas as despesas aprovadas na lei orçamentária em relação à educação. 

Controle: 25

INCISO:

        

Art. 54 [...]
§2º As despesas relativas aos programas do orçamento da Educação não serão objeto de limitação de empenho. 
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

I

*

1º

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa tornar obrigatória a presença dos secretários de Estado de cada uma das pastas do Poder Executivo para prestação de contas do cumprimento das metas 
estabelecidas na LOA nas comissões permanentes desta Casa. Desta forma, objetivamos fortalecer a capacidade fiscalizadora desta, por meio de suas comissões, e também 
ampliar a publicidade em relação ao cumprimento das metas. 

Controle: 26

INCISO:

        

Art. 1º [...]
§1º [...]
§2º Até o final do mês dezembro, o Poder Executivo, por meio do responsável por cada uma de suas pastas, demonstrará e avaliará o cumprimento das metas 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, em audiência pública na comissão específica de caráter permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

I

13-A

*

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Como a divulgação institucional e propaganda não tem relação direta com investimento focados em melhoria da qualidade de vida da população, como por exemplo, em 
Educação, Saúde, Segurança, Assistência Social, Infraestrutura Urbana e Rural, etc. não se justifica deixar aberto no regramento a possibilidade de suplementar recursos em 
Divulgação Institucional e em publicidade. 

Controle: 27

INCISO:

        

Art. 13-A. Fica vedada a suplementação das ações de Divulgação Institucional e as relativas à publicidade em todas as Secretarias de Estado.

31/05/2017 14:51:00

AUTOR: Dep. Sergio Majeski PARTIDO: PSDB

Data/Hora:  05/06/2017 15:45:41

Assinatura Autorizada



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas

EMENDA (LDO 2018)

Protocolo: 67

TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

I

13-A

*

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

O art. 48 da LRF estabelece que estabelece:
"Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e 
leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as 
versões simplificadas desses documentos.
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante:
 I - incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos;" 

Destacamos ainda os preceitos estabelecidos na Lei nº 7.935, de 13.12.2004 que Institui o Orçamento Participativo no Estado do Espírito Santo. Desta forma, buscamos através 
desta emenda ampliar os mecanismos de participação popular por meio da reserva na LOA de um valor correspondente a 0,5% da RCL para as emendas originárias das 
audiências a serem realizadas durante a sua elaboração e discussão.  

Controle: 28

INCISO:

        

Art. 13-A. O Projeto e a Lei Orçamentária Anual destinarão percentual equivalente a 0,5% da Receita Corrente Líquida para o atendimento das propostas priorizadas nas 
audiências públicas realizadas em todas as microrregiões do Estado, sendo a sua execução impositiva até o final do exercício financeiro. 
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

I

13

2º

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Modificativa

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI 5691, proposta pelo Procurador-Geral da República após representação de minha autoria. A ADI em questão requer que seja 
declarada a inconstitucionalidade do art. 21, §§ 4º e 5º , da Resolução 238, de 15 de maio de 2012, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Para melhor esclarecimento 
desta Comissão, segue a fundamentação da ADI proposta pela PGR:
3. FUNDAMENTAÇÃO
O art. 212, caput, da Constituição da República dispõe que "a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco 
por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino". A Emenda 
Constitucional 53, de 19 de dezembro de 2006, deu nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988 (ADCT) para destinar, de forma 
progressiva ao longo dos anos, parte dos recursos provenientes do art. 212, caput, à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos 
trabalhadores da educação.
1 A União, no exercício de sua competência legislativa privativa para dispor sobre diretrizes e bases da educação (CR, art. 22, XXIV), editou a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Esta, nos arts. 70 e 71, estabelece quais despesas são incluídas ou excluídas da manutenção e desenvolvimento do 
ensino: 
Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições 
educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino; 
III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar. 
Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: 
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade 
ou à sua expansão. 
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural; 
III - formação de quadros especiais para administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos; 
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social; 
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar; 
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) não inclui, nas despesas para custeio da manutenção e desenvolvimento do ensino, encargos relativos a inativos e 
pensionistas originários do setor de educação. Pelo contrário, ainda que não os tenha expressamente excluído, deixou claro que não constituirão despesa dessa natureza as 
realizadas com pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento do ensino (art. 71, VI). A lei nacional 
excluiu das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino gastos com pessoal que não contribua diretamente para as finalidades previstas no art. 212, caput, da 
Constituição da República e no art. 60 do ADCT/1988. 

Controle: 29

INCISO:

        

Art. 13 [...]

§1º[...]

§ 2º As dotações orçamentárias relativas à cobertura do déficit financeiro referida no § 1.º deste artigo dos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo e da 
Defensoria Pública deverão ser consolidadas em programa de trabalho do órgão orçamentário 80 - Encargos Gerais do Estado, unidade orçamentária 80101 - 
Administração Geral a Cargo da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, excetuando-se as relativas à cobertura do déficit das operações previdenciárias 
das áreas da educação, saúde e segurança pública, que deverão constar em programas de trabalho específico em suas respectivas unidades orçamentárias, ficando 
vedada  na educação, a contabilização das despesas com inativos para fins de apuração do limite estabelecido no art. 212 da Constituição Federal para manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
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Atento a isso, o art. 21, § 3º , da Resolução 238, de 15 de maio de 2012, do TCE/ES, estabelece que despesas com inativos e pensionistas, originários da educação, não poderão ser 
custeadas com recursos provenientes de contas vinculadas a fundos de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. 
O docente, quando passa à inatividade, em regra, rompe o vínculo de ordem estatutária com a administração pública ou contratual com o empregador. Passa a vincular-se a 
regime previdenciário (próprio, para servidores públicos; geral, para empregados da iniciativa privada), cujas despesas são custeadas por contribuições para a seguridade social 
(contribuição previdenciária). Os vínculos funcionais e previdenciário são autônomos.
O art. 21, §§ 4º e 5º , da Resolução 238/2012, em contradição com seu § 3º, autoriza que despesas com contribuição complementar destinadas a cobrir déficit financeiro do 
regime próprio de previdência social (RPPS), relativo a aposentados e pensionistas originários da educação, sejam consideradas "como de manutenção e desenvolvimento do 
ensino". 
Aporte financeiro para cobrir déficit de RPPS relacionado a servidores inativos e pensionistas originários da educação não pode ser considerado despesa para manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
Primeiro, porque a definição do que pode ser considerado despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino é tema de interesse geral, que reclama tratamento uniforme 
em todo o País, por meio de lei nacional. Por isso a matéria é disciplinada pelos arts. 70 e 71 da LDB. Não é caso, portanto, de competência legislativa concorrente para dispor 
sobre educação (CR, art. 24, IX), tanto por tratar de diretrizes e bases da educação nacional (CR, art. 22, XXIV), quanto por ser norma geral de ensino (CR, art. 24, IX e § 1º), 
razões pelas quais a competência para legislar a esse respeito pertence à União.
Em segundo, porque, ao incluir como manutenção e desenvolvimento do ensino despesa com contribuição complementar destinadas a cobrir déficit financeiro do RPPS relativo 
a inativos e pensionistas da educação, a Resolução 238/2012 desrespeitou a destinação constitucional do art. 212, caput, da CR e do art. 60 do ADCT/1988. Esta, observa JOSÉ 
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AFONSO DA SILVA, consubstancia exceção ao princípio da não afetação de impostos previsto no art. 167, IV, da CR. 4 
A vinculação da receita de impostos dos arts. 212, caput, da CR e 60 do ADCT/1988 somente se justifica para atender à destinação constitucional de manutenção e 
desenvolvimento do ensino como um todo, incluídas a educação básica e a valorização dos profissionais da educação. Encargo previdenciário relacionado a inativos e 
pensionistas da rede estadual ou municipal de educação não são despesa com ensino, mas responsabilidade previdenciária do ente da federação. 
Esse aspecto estritamente jurídico não tem nenhuma relação com a importância desses trabalhadores para o desenvolvimento da educação. A contribuição dos servidores 
aposentados da educação é inestimável. Apenas não se pode considerar essa despesa pública para os fins que admitiu a resolução atacada. 
A esse respeito, corretamente observou o Ministério Público de Contas do Espírito Santo, em manifestação no parecer prévio sobre regularidade das contas anuais de 2014, do 
Chefe do Poder Executivo estadual (processo TC 6.016/2015):
Dentre as inovações trazidas por essa resolução [238/2012], as disposições contidas nos §§ 4 o e 5o do art. 21, com redação dada pela Resolução TC 260/2013, permitiram que as 
despesas do Estado e dos municípios com a contribuição complementar (aporte) destinada a cobrir déficit financeiro do RPPS, no tocante a inativos e pensionistas originários da 
educação, custeados, quando em atividade, com recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, fossem considerados como de manutenção e 
desenvolvimento do ensino [...]. De acordo com os dispositivos destacados, os gestores públicos estaduais e municipais estariam autorizados pelo TCEES a computar como 
manutenção e desenvolvimento do ensino os recursos destinados a saldar suas obrigações financeiras e previdenciárias com a complementação (aporte) da folha de 
pagamento dos servidores inativos e pensionistas originários da educação. Sem sombra de dúvida, esse posicionamento colide frontalmente com todo o arcabouço normativo 
que regula o correto uso de recursos públicos vinculados à educação [...]. Em outras palavras, ao aplicar os dispositivos citados, o TCEES estaria autorizando o uso inadequado do 
dinheiro público, tornando-se corresponsável pela aplicação insuficiente de recursos na área de educação e agente cúmplice de irregularidades, porquanto no âmbito da 
jurisdição do TCEES, os §§ 4º e 5º do art. 21 da Resolução TC 238/2012 podem ser utilizados como óbice à responsabilização do gestor público que descumpra a legislação 
federal, conferindo espécie de salvo-conduto para o cometimento de irregularidades na gestão dos recursos públicos destinados à educação. [...] o manejo de se contabilizar 
despesas com aposentados e pensionistas como MDE5 constitui artifício inidôneo usado para mistificar a prestação de contas anual do gestor público, forjando atingimento dos 
limites e metas previstos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outros diplomas federais. [...] 
Explica o Ministério Público de Contas do Espírito Santo o ardil decorrente da aplicação do art. 21, §§ 4º e 5º, da Resolução 238/2012 do TCE/ES na prestação de contas do Chefe 
do Executivo: 
[...] 1) Para que uma despesa possa ser considerada como de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) é necessário incluí-la como despesa orçamentária - empenhada 
e liquidada -, isto é, os recursos precisam ser transferidos mediante execução orçamentária, conforme demonstrado anteriormente. 2) Já no caso do aporte previdenciário, sua 
transferência por parte do Estado para o RPPS deve ser realizada por meio de interferência financeira, ou seja, de forma extraorçamentária, consoante especifica a Nota 
Técnica 633/2011- CCONF/SUBSECVI/STN, de 25 de julho de 2011 [...]. O RPPS do Estado do Espírito Santo não possui plano de amortização para cobertura do déficit atuarial, 
tendo em vista que se optou pelo equacionamento mediante segregação das massas de segurados, devendo os aportes para cobertura do déficit financeiro do Plano Financeiro -
 do qual o Fundo Financeiro faz parte - serem transferidos pelo tesouro do Estado por meio de interferência financeira, de forma extraorçamentária. Entretanto, se a 
transferência dos recursos for realizada por meio de interferência financeira, não será possível incluí-la na execução orçamentária para possibilitar que seja "considerada" como 
despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, como ocorre em relação ao Poder Executivo. Mas qual seria o interesse de o Poder Executivo incluir o aporte para 
cobertura do déficit financeiro na execução orçamentária? Resposta: com a inclusão do aporte na execução orçamentária, e considerando a Resolução TC 238/2012, o Poder 
Executivo pode utilizar uma mesma quantidade de recursos do Tesouro para saldar duas obrigações distintas ao mesmo tempo, realizando uma espécie de "milagre da 
multiplicação dos recursos públicos". Funciona assim: inclui-se o aporte para cobertura do déficit financeiro na execução orçamentária das unidades gestoras do Poder 
Executivo, de modo que elas próprias transfiram o aporte para o RPPS orçamentariamente. Esse contorcionismo orçamentário tem por objetivo principal fazer com que a 
Secretaria de Estado da Educação (SEDU) - que destacada mente possui o maior aporte dentre todas as unidades gestoras - execute orçamentariamente o aporte relativo aos 
profissionais da educação - inativos e pensionistas -, empenhando-o para o Fundo de Financeiro e saldando a primeira obrigação do Poder Executivo. [...] Como a Resolução TC 
238/2012 permite que os valores utilizados para a cobertura do déficit financeiro do RPPS, relativo aos profissionais da educação inativos e pensionistas sejam considerados, de 
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forma fictícia, como despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) para fins de atingimento do percentual mínimo constitucional de 25%, a segunda obrigação 
do Poder Executivo acha-se adimplida. Portanto, [com] um mesmo volume de recursos é possível saldar duas obrigações de mesmo valor: aporte e despesas com MDE. Com 
esse procedimento, o gestor "economiza" um volume de recursos equivalente ao dispendido para utilizar em outras despesas. [...] Ao possibilitar que os mesmos recursos 
utilizados para pagamento de benefícios previdenciários fossem também considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, o Poder Executivo proporcionou que o 
dinheiro público, que deveria ter sido investido na área de educação - prioridade definida em percentual explicitado pela Constituição Federal -, fosse desviado para outras áreas 
não priorizadas. [...] [...] A conclusão pela permanência de duas formas distintas de registro do aporte - intraorçamentária para o Poder Executivo e extraorçamentária para os 
demais Poderes - coaduna-se com a intenção de se perpetuar o desvio de recursos da educação no Estado do Espírito, haja vista ser essa a única razão para se incluir o aporte 
na execução orçamentária das unidades gestoras do Poder Executivo.

Inclusão da contribuição complementar para cobrir déficit do regime próprio de previdência relativo a inativos e pensionistas da área de educação representa inserção fictícia 
no percentual constitucional de 25% de despesa que não pode ser considerada como de manutenção e desenvolvimento do ensino (CR, art. 212, caput), o que viola a cláusula 
constitucional de não vinculação de impostos (CR, art. 167, IV). É, portanto, formal e materialmente inconstitucional o art. 21, §§ 4º e 5º, da Resolução 238, de 15 de maio de 2012, 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo."

Tendo sido requerido ainda cautelarmente:
"Requer, de início, que esse Supremo Tribunal conceda, com a brevidade possível, em decisão monocrática e sem intimação dos interessados, medida cautelar para suspensão 
da eficácia das normas impugnadas, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10, § 3 o , da Lei 9.868/1999, a ser oportunamente submetida a referendo do Plenário."
Evidente a irregularidade já reconhecida pela PGR e que em breve será decidida pela Ministra Rosa Weber, apresentamos a presente emenda para impedir que mais recursos 
sejam usurpados da educação.
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