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   EMENDA Nº ________ 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 20/2019  

 

Dispõe sobre a instituição que cria o Fundo Soberano do Estado 

do Espírito Santo – FUNSES e dá outras providências. 

 

Artigo 1º - Fica ALTERADO o Capitulo III, do Projeto de Lei Complementar n° 20/2019, que 

vigorarão com a seguinte redação: 

 

CAPITULO III 

DA TRANSPARÊNCIA 

 

Artigo 4º - A atividade ligada à Gestão do FUNSES será feito em tempo real 

mediante controle da sociedade, Ministério Publico, do Legislativo e demais 

entidades de caráter fiscalizatório. 

 

Paragrafo Único - Dentre os mecanismo de controle haverá uma plataforma 

digital para o acompanhamento do fluxo de entrada, saída, e dos rendimentos, 

com objetivo de prestação de contas ao cidadão. 

 

Artigo 5º - A prestação de contas acontecerá de forma semestral sendo 

encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – TCES 

 

Parágrafo Único – Independentemente da prestação de contas aos Órgãos 

Governamentais, o Conselho Gestor do Fundo Soberano – COGEF será auditado 

obrigatoriamente por Auditoria Independente registrados a Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM e Conselho Federal de Contabilidade - CNAI. 

 

 

Sala das Sessões, em 31 de Maio de 2019. 
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Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente é importante destacar que a emenda apresentada é fruto de debates ocorridos no 

âmbito da Frente Parlamentar criada para monitoramento, controle e fiscalização da aplicação dos 

recursos oriundos da exploração de petróleo e gás natural e do acordo tratado na lei nº 10.979, de 

13/02/2019 (Fundo Soberano).  

 

Tivemos a oportunidade de receber especialistas nas áreas de Contabilidade e Economia, além do 

Grupo de Trabalho criado no Governo do Estado, que participou da elaboração do PLC nº 20/2019. 

Esse intercâmbio de informações contribuiu sobremaneira para o aprofundamento do tema, bem 

como subsidiaram a apresentação da emenda.  

 

Entendemos ser de fundamental importância a contratação, no mercado e mediante ampla 

concorrência, de instituições especializadas e com o expertise no mercado financeiro para subsidiar 

as decisões do Conselho Gestor do Fundo quanto às aplicações financeiras, em especial na 

estruturação e diretrizes de investimentos correspondentes. 

 

Assim, vemos a necessidade de garantir a transparência dos valores provenientes do Recurso do 

Fundo Soberano aos capixabas. 

 

Ante todo o exposto, conclamamos o apoio dos nobres Pares à aprovação desta emenda, por 

reconhecerem a importância e o interesse público que ela traduz. 

 

Sala das Sessões, em 31 de Maio de 2019 
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