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A condição diferenciada do ES 
(tempos de resiliência e transformação)

“Sigamos com o foco em entregar um Estado mais justo, mais competitivo, mais 
sustentável e mais inovador do que recebemos. Esses quatro pilares são 
fundamentais no nosso Governo e isso precisa ser observado por toda a nossa 
equipe, em todos os nossos projetos e em nossa entregas para a sociedade” 
(Governador Renato Casagrande).



A condição diferenciada do ES

1. Equilíbrio nas contas públicas

2. Gestão pública estadual orientada 
por planos e ações estruturais

3. Resultados sociais, econômicos e 
ambientais (sustentabilidade, 
competitividade e Estado justo) 

4. Transparência, ética, controle, 
integridade e anticorrupção

5. Cientificidade, inovação e gestão 
tecnológica: TICs



1. Equilíbrio nas contas públicas

STN: equilíbrio mantido
há 10 anos no ES

ES: maior nota
desde 2012

Nota A em capacidade de
Pagamento na STN desde 2014

Indicadores: endividamento,
poupança corrente e liquidez
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2. Gestão pública estadual



2. Gestão pública estadual orientada 
por planos e ações estruturais

• Fundo Soberano (FUNSES): 

Lei Complementar nº 914/2019

• SEFAZ/2019: unitização do 

parque das baleias: R$ 1,57 

bilhão ao ES

• Referência nos Fundos da 

Noruega e Singapura



2. Gestão pública 
estadual 
orientada por 
planos 
e ações 
estruturais

• Fundo Soberano 
Lei nº 914/2019
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3. Resultados sociais, econômicos e ambientais

Observou-se a diminuição de 
10,2% no número de 
homicídios no estado do 
Espírito Santo, entre 2010 e 
2014.

Os resultados indicam que, 
se não fosse a política 
adotada, o número de 
homicídio aumentaria em 
29% entre 2010 e 2014.



3. Resultados sociais, econômicos e ambientais

2019:  Programa 
Estado Presente 
foi retomado



3. Resultados sociais, econômicos e ambientais

2019:  ES com 
o menor 
número de 
homicídios em 
toda a série 
histórica



3. Resultados sociais, econômicos e ambientais

2019:  ES com o menor número de 
homicídios nas últimas três décadas



4. Transparência, ética, controle e anticorrupção

2020:  ES 
retorna ao
1º lugar no ranking
de transparência da 
CGU

https://mbt.cgu.gov.br/publico/avaliacao/
escala_brasil_transparente/66



4. Transparência, ética, controle e anticorrupção

2020:  ES 
1º lugar no ranking
da transparência
internacional das
compras
emergenciais da
pandemia

https://transparenciainternacional.org.br/
ranking/



4. Transparência, ética, controle e anticorrupção

2020:  ES 
1º lugar no ranking
da transparência
das estatísticas 
sobre a COVID-19 
da OKBR

https://transparenciacovid19.ok.org.br/
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Repositório de estudos e boas práticas de M&A

2010
primeiras 

experiências M&A 
no IJSN

Instituição do 
SiMAPP¹
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de M&A 2018²

Plano 
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Estadual 
de M&A 2020

1. Lei Estadual 10.744/2017
2. Decreto n° 4.202-R/2018
3. Decreto n° 4.409-R/2019
4. Decreto n° 4639-R/2020
5. Decreto nº 4852-R/2021
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5.Cientificidade, inovação e gestão tecnológica: TICs
Sistema de Monitoramento & Avaliação de Políticas Públicas (SiMAPP)

Plano de M&A 2021 (Decreto nº 4852-R/2021)
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Ampliação da Rede de Parcerias
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Repositório de estudos e boas práticas de M&A



5.Cientificidade, inovação e gestão tecnológica: TICs

2019-2020:  

ES Gestão da informação,
tecnologia e 
conhecimento
com foco no 
planejamento e 
decisões
https://coronavirus.es.gov.br/



Gestão de Risco da Pandemia: o modelo do ES
Sala de Situação e Centro de Comando e Controle (CCC)



Gestão de Risco da Pandemia: o modelo do ES
Equilíbrio, prudência, responsabilidade, transparência, tecnologia e cientificidade

• Estratégias integradas:

• Gestão de risco da pandemia: planejamento e tomada de decisão

• Pioneirismo na aplicação da Matriz e Mapa de Risco

• Expansão do sistema de saúde: mais de 2.190 leitos COVID-19

• Taxa de testagem superior a média nacional

• Nos momentos de expansão da pandemia: medidas de mitigação

• Destaque entre os estados na vacinação contra a COVID-19

• Diálogo transparente e permanente com os entes federados, 
poderes, instituições e população
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Espírito Santo:
Um estado luz para o Brasil

Em 2021, o ES tende crescer mais
do que a média nacional,

com mais justiça social
e de forma sustentável,

equilibrada, competitiva, 
inovadora e transparente!



Obrigado! 
Dr. Pablo Lira
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