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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 

DE CONTAS.  
 

 

 

Projeto de Lei Complementar nº: 13/2015 

Autor: Deputado Sergio Majeski 

Ementa: ‘’Estabelece normas de finanças públicas complementares a Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e a Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964, com objetivo de garantir a observância dos 

princípios de responsabilidade e transparência da gestão fiscal nas 

transições de governo no âmbito do Estado do Espírito Santo.’’ 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 13/2015, de 

iniciativa do Deputado Sergio Majeski, cujo conteúdo, em síntese 

‘’Estabelece normas de finanças públicas complementares a Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e a Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com objetivo de 

garantir a observância dos princípios de responsabilidade e 

transparência da gestão fiscal nas transições de governo no 

âmbito do Estado do Espírito Santo.’’ 

 

 

A matéria foi protocolada em 12.08.2015, lida no expediente 

da Sessão Ordinária do dia 17.08.2015, publicado no Diário do 

Poder Legislativo – DPL de 24.08.2015 fl. 11 dos autos. 

Identificador: 35003000340038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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A propositura recebeu Parecer nº 508/2015 pela 

inconstitucionalidade formal e material, emitido pela Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. Parecer 

este, rejeitado pelo Plenário conforme fl. 107 dos autos. 

 

Posteriormente, a matéria passou pelo crivo da Comissão de 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, onde recebeu 

Parecer de nº 69/2017 pela sua aprovação.  

 

Agora, a matéria vem a esta douta Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 

Contas para exame e parecer de mérito, na forma do art. 42 e 43 

do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09). 

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

 

A iniciativa em tela, de autoria do Deputado Sergio Majeski, 

estabelece normas de finanças públicas complementares a Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e a Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com objetivo de 

garantir a observância dos princípios de responsabilidade e 

transparência da gestão fiscal nas transições de governo no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Descrito o objeto da proposição devemos ressaltar que o 

parecer desta Comissão abrange apenas a análise do seu mérito, 

estando prejudicada qualquer analise sob ponto de vista diverso, 

que compete às outras comissões, nos termos regimentais.  
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Em sua justificativa o autor:  

 

 
 

‘’O presente Projeto de Lei Complementar tem por 

objetivo estabelecer normas de finanças públicas 

complementares à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e à Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964, com o objetivo de garantir a 

observância dos princípios de responsabilidade e 

transparência da gestão fiscal nas transições de governo no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Insta salientar que a Lei no 10.609, de 20 de dezembro de 2002, 

dispôs sobre a instituição de comissão de transição pelo 

candidato eleito para o cargo de Presidente da República, e 

posteriormente o Decreto nº 7.221, de 29 de junho de 2010, 

estabeleceu a atuação dos órgãos e entidades da 

administração pública federal durante o processo de transição 

governamental. As propostas aprovadas objetivavam propiciar 

condições para que o candidato eleito pudesse receber de 

seu antecessor todos os dados e informações necessárias ao 

conhecimento do órgão e à implementação do programa do 

novo governo, o que garantiria a continuidade da atividade 

administrativa e dos serviços públicos, a garantia da prestação 

de contas e o fortalecimento do sistema democrático. 

A aprovação da legislação em nível federal se mostrou 

necessária em face das eventuais manobras executadas pelos 

ex-gestores na tentativa de sabotar o candidato eleito, sendo 

recorrente a ocorrência em transições de nível municipal e 

estadual a subtração e a destruição de documentação antes 

do término do mandato, o que ocasionalmente leva o novo 

gestor a assumir o cargo sem informações e recursos 
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fundamentais para continuidade e fortalecimento das ações e 

políticas públicas. 

Nesta linha, a emenda à constituição estadual Nº 96, DE 16 DE 

DEZEMBRO DE 2013, assegurou aos candidatos recém-eleitos 

para os cargos de Governador do Estado e Prefeito Municipal 

o direito de obter acesso às informações sobre a respectiva 

administração, por meio da instituição de comissão de 

transição democrática de governo, dispondo que: 

 

“Art. 85-A. Ao candidato declarado eleito pela Justiça Eleitoral 

para o cargo de Governador, a partir da proclamação do 

resultado das eleições, é assegurado o direito de obter acesso 

às informações sobre o funcionamento dos órgãos e das 

entidades da administração pública estadual, bem como das 

ações, projetos e dos programas em andamento, dos 

contratos, dos convênios e outros pactos, das contas públicas, 

dos bens, da estrutura funcional, do inventário de dívidas e 

haveres e dos recursos vinculados a fundos constituídos, por 

meio de equipe de transição democrática de governo, 

instituída com este objetivo. 

§ 1º A instituição da equipe de transição democrática de 

governo, prevista no caput deste artigo, será disciplinada por 

lei estadual específica, cuja inexistência não constituirá óbice, 

em qualquer hipótese, ao acesso às informações por todos 

aqueles que sejam credenciados pelo governador recém-

eleito.” 

 

Como estabelecido no §1º da emenda supracitada, este 

projeto de lei complementar visa disciplinar por lei estadual 

específica normas que garantam o direito de instituir uma 

comissão de transição com o objetivo de obter acesso às 

informações sobre o funcionamento dos órgãos e das 
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entidades da administração pública estadual, assim como das 

ações, projetos e programas em andamento, dos contratos, e 

outras informações pertinentes para o preparo dos atos de 

iniciativa da nova gestão, em acordo com o estabelecido no 

artigo 85-A da Carta Estadual supracitado. 

 

Destaca-se ainda a proposta de participação de três 

membros do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo na comissão de transição, devendo ainda ser 

emitido e publicado relatório técnico pela comissão antes a 

sua dissolução, relatando detalhadamente os dados e fatos 

apurados. 

 

A presente preposição visa resguardar o interesse 

público, na medida em que protege não somente o gestor, 

mas toda a sociedade, que não será privada do benefício do 

repasse de outros recursos públicos, bem como não incorrerá 

em despesas extras decorrentes de simples desavenças 

políticas que podem ser amenizadas pelas recomendações 

expostas anteriormente. 

 

Ressalta-se por fim, que o projeto em tela não traz 

implementação de despesa pública e nem implica em 

reorganização do Estado ou de criação de atribuição nova 

para nenhum dos Poderes, Legislativo, Judiciário e Executivo.’’ 

 

Apesar de todas essas considerações, é importante ressaltar 

que a analise de mérito desta Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, deve 

avaliar apenas o caráter financeiro-orçamentário da proposição. 

 

 

Identificador: 35003000340038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

Projeto de Lei Complementar nº 13/2015 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 Após detida analise da matéria verificamos que com sua 

aprovação, o estado do Espírito Santo não terá nenhum gasto 

suntuoso que poderá repercutir negativamente nas finanças 

públicas, razão pela qual sugerimos aos ilustres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº               /2018 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, é pela 

Aprovação do Projeto de Lei nº 13/2015, de autoria do Deputado 

Sergio Majeski. 

 

Plenário Rui Barbosa, em             de                      de 2018. 

 

 

_______________________________________ PRESIDENTE 

 

__________________________________________ RELATOR 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

                    ________________________________________MEMBRO 
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