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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

*

19

*

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Modificativa

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Se o planejamento que embasou o orçamento tiver sido de boa qualidade, a necessidade de fazer ajustes por meio de créditos adicionais é mínima, o suficiente para acomodar 
pequenas contingências que vão surgindo ao longo do tempo. Porém, se os créditos adicionais são abertos em montante significativo, somos levados a concluir que o 
planejamento que orientou o orçamento sofre de pelo menos uma das seguintes deficiências, o planejamento não contemplou problemas e fatores importantes da realidade, que 
acabaram se impondo ao longo do exercício financeiro ou o planejamento foi adequado, porém acabou sendo politicamente preterido por outras prioridades de gasto. Logo, em 
qualquer caso, a aplicação dos recursos públicos nessas circunstâncias corre o risco de se dar de forma casuística, fragmentada e inefetiva. Para abrir créditos adicionais, o 
Poder Executivo precisa indicar as fontes de recursos que financiarão esses gastos. Tais fontes, segundo o artigo 43 da Lei n. 4.320/64, podem ser o Superávit financeiro do 
exercício anterior, excesso de arrecadação, operações de crédito e anulação total ou parcial de dotações.

Controle: 79

INCISO:

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.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

I

*

1º

Novo

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

A necessidade na inclusão do § 1º no artigo 1º do Projeto de Lei 189/2015 é de suma importância no que tange o cumprimento das metas fiscais onde estabelece metas anuais, 
em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública,  para o exercício a que se referirem e para os dois 
seguintes e que fique demonstrado os riscos fiscais onde determina a avaliação dos passivos contigentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso se concretizem, para que a saúde financeira do Estado fique protegida.

Controle: 17

INCISO:

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.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

I

*

1

Novo

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Com o comparecimento do Poder Executivo competente 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 das ações e execuções das metas fiscais pelo Poder Executivo para que se torne público às 
informações, no intuito dos demais poderes estarem embasados de informações e que a sociedade esteja informada no que vem sendo feito pelas autoridades do governo.

Controle: 18

INCISO:

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.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

III

*

13

*

Novo

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

O uso de drogas é um fenômeno negativo bastante antigo na história da humanidade e constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e 
sociais no futuro das crianças e dos adolescentes e de toda a sociedade. A adolescência é um momento especial na vida do indivíduo, nessa etapa, o adolescente não aceita 
orientações, pois está testando a possibilidade de ser adulto, de ter poder e controle sobre si mesmo. Sendo assim a real e emergencial necessidade de investimentos do Poder 
Público em programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, em ações voltadas a prevenção, que é fundamental, e também investimentos na estrutura 
clínica, para melhor atendimento para aqueles que já se encontram em estágio avançado. O índice de crianças e adolescentes que estão em estado crítico é muito alto, onde 
vidas vêm sendo ceifadas, perdendo nossos futuros jovens para as drogas.

Controle: 19

INCISO:

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.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

*

32

Novo

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

O Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA e o Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES é a modernização da gestão das 
finanças públicas, são os instrumentos que irão fiscalizar que está sendo feito em torno do Tesouro Estadual. Existe uma elevada complexidade no campo das finanças públicas, 
devido às inúmeras mudanças na legislação, o que vem repercutindo na necessidade dos referidos instrumentos, que são de fato sistemas qualificados para fiscalizar as finanças 
públicas. 

Controle: 21

INCISO:

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.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

IV

*

32

Novo

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Uma das funções do Legislativo é a "Função Fiscalizadora", a Emenda Constitucional nº 19/1998 e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar nº 101 dão maiores 
atributos a esta função, valorizando o papel do Legislativo no que diz respeito ao controle externo, sendo assim a real necessidade dos gabinetes parlamentares terem acesso 
aos instrumentos que gerenciam as finanças públicas, um deles o Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES. 

Controle: 22

INCISO:

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.
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TEXTO DA LEI

CAPÍTULO:

SEÇÃO:

ARTIGO:

PARAGRAFO: ALÍNEA:

VIII

II

46

Novo

*

*

TIPO DE EMENDA

TIPO: Aditiva

TEXTO

JUSTIFICATIVA

Com 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 das metas como a fomentação do desenvolvimento sustentável 
do Estado que viabiliza investimentos através de soluções financeiras e estratégias para a geração de emprego e renda, no intuito de levantar informações relacionadas ao 
cumprimento de suas responsabilidades e metas.

Controle: 23

INCISO:

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.


