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EMENDA MODIFICATIVA Nº___ AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 20 DE 2019 

oriundo da Mensagem Governamental nº 44/2019 que,  

 

Emendas modificativas ao Projeto de 

Lei Complementar Nº 20 de 2019, de 

autoria do Governo do Estado.  

Cria o fundo Soberano do Estado do 

Espírito Santo – Funses e dá outras 

providências 

 

 

Art. 1º - O inciso I do Art. 1º do PLC nº 20/2019 passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

 

Art. 1º (…) 

 

I - Promover o desenvolvimento econômico sustentável do 

Estado, por meio de uma política de investimentos estratégicos 

direcionados a setores diversificados do mercado e da economia 

estadual que possam minimizar os impactos do declínio das 

receitas provenientes da indústria do petróleo e do gás natural no 

longo prazo, sobretudo no fomento do aprimoramento dos fatores 

de produção de potenciais em energias renováveis; 

 

Art. 2º - O parágrafo único, transformado em parágrafo primeiro, do Art. 

2º do PLC nº 20/2019 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º (…) 

 

§1º - A composição dos membros do COGEF, o qual será 

composto maioritariamente por técnicos, as demais competências 
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e as formalidades de funcionamento serão estabelecidas em 

Regulamento. 

 

Art. 3º - O caput do Art. 5º do PLC nº 20/2019, bem como seu parágrafo 

primeiro passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

Art. 5º - Além das atribuições que serão especificadas em 

regulamento, compete ao BANDES, como agente de 

desenvolvimento do Fundo promover a aplicação de ativos do 

Fundo e operações financeiras para fins dos incisos I e II do Art. 

8º, bem como assistir tecnicamente a SEFAZ e o COGEF na 

estruturação das diretrizes das destinações dos investimentos 

correspondentes, mediante estrita observância às finalidades 

dispostas no Art. 1º, I e II desta Lei. 

 

§1º - O BANDES fará jus ao recebimento de taxa de 

administração, a ser definida em regulamento, não sendo superior 

a 0,5% ao ano. 

 

Art. 4º - O caput do Art. 6º do PLC nº 20/2019, bem como seu parágrafo 

primeiro passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

Art. 6º - Além das atribuições que serão especificadas em 

regulamento, competente ao BANESTES como agente financeiro 

do Fundo, promover a aplicação de ativos do Fundo para fins do 

inciso I de Art. 8º, bem como assistir tecnicamente a SEFAZ e o 

COGEF na estruturação das diretrizes de investimentos, 

mediante estrita observância às finalidades dispostas no Art. 1º, I 

e II desta Lei Complementar.  

 

§1º - O BANESTES fará jus ao recebimento de taxa de 

administração, a ser definida em Regulamento, não sendo 

superior a 0,5% ao ano. 
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Art. 5º - O parágrafo primeiro do Art. 8º do PLC 20/2019 passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

 

Art. 8º (…) 

 

§1º - Para atendimento dos incisos I e II fica autorizada a 

realização de inversões financeiras ao agente de desenvolvimento 

ou suas subsidiárias, com as devidas justificativas e 

acompanhamento de relatórios com previsões de resultados. 

 

Art. 6° - O Art. 13 do PLC 20/2019 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 13 - O descumprimento das disposições concernentes à 

obrigatoriedade de demonstração de resultados e previsão de 

riscos, bem como de justificativas das tomadas de decisões de 

investimento ou quaisquer incongruências entre estas e as 

finalidades estabelecidas no Art. 1º, I e II desta Lei 

Complementar sujeitarão o administrador às sanções previstas na 

Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo, ainda, incorrer em atos 

ímprobos à administração pública, a teor do previsto na Lei de 

Improbidade Administrativa. 

 

Salas das Sessões, 21 de maio de 2019. 

 

 

CARLOS VON 

DEPUTADO ESTADUAL – LÍDER AVANTE 

 

 

JUSTIFICATIVA 
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A presente emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2019 tem por 

escopo trazer previsões legais mais objetivas às formas de gerência, 

decisões administrativas dos gestores e especificar os critérios teleológicos 

da criação do Fundo Soberano. 

 

A modificação do Art. 1º, em seu inciso I, que versa sobre as finalidades do 

Fundo, fez acrescer na redação do enunciado normativo terminologias mais 

específicas, retirando, assim, conceitos vagos, os quais poderiam abranger 

variadas formas de interpretações, o que se afigura desarrazoado, sobretudo 

na estipulação da finalidade do fundo. 

 

Acrescenta-se, ainda, a inclusão da necessidade de alocação de recursos 

financeiros na produção de fontes de energias sustentáveis, o que, na 

perspectiva de criação de medidas alternativas para geração de receita 

líquida do Estado em detrimento daquelas advindas do petróleo, realiza a 

finalidade do Fundo. 

 

Outrossim, a obrigatoriedade de os ocupantes do COGEF serem, em sua 

maioria, servidores técnicos tem como desiderato elevar a capacidade de 

direcionamento das diretrizes do fundo à luz de fundamentos 

mercadológicos e científicos, o que elevaria, maximamente, a tecnicidade 

das decisões tomadas, garantindo, assim, a eficiência da gestão dos 

recursos. 

 

Noutro giro, na esteira de vincular a finalidade do fundo às ações dos 

agentes de desenvolvimento e financeiro, as modificações no caput dos 

Arts. 5º e 6º do PLC nº 20/2019 conduzem a uma melhor clareza no que 

tange à necessidade de observância estrita aos objetivos do Fundo quando 

da determinação das atribuições de cada ente na elaboração do 

Regulamento, o que não se encontrava explícito na atual redação. 
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De igual forma, a prévia disposição limitadora à alíquota destinada ao 

pagamento da taxa de administração de cada agente trará mais segurança 

jurídica e destinará maior rentabilidade ao Fundo, tendo em vista que a 

posterior facultatividade na regulamentação do quantum a ser pago a título 

de taxa sem um teto a ser observado não se afigura razoável e infirma o 

postulado da efetividade da administração pública. 

 

Por fim, a complementação da justificativa na hipótese de realização de 

inversões financeiras aos próprios agentes tem o desiderato de obrigar a 

exposição dos motivos das operações financeiras, haja vista o possível 

receio de se permitir a alocação de recursos financeiros para os próprios 

agentes sem a demonstração concisa das motivações. 
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