
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
PROCURADORIA 

 

 
 

Proposição: Projeto de Lei Complementar nº 292018 

Autor(a): Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

Assunto: Institui o Programa de Modernização do Controle Externo, adota o Modelo 

de Gestão por Resultados, institui a Bonificação por Desempenho e a 

Bonificação por Execução de Atividade Especial no âmbito do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 

 

Senhor Diretor da Procuradoria, 

 

Analisando os presentes autos, verifica-se a necessidade de instrução deste 

processo legislativo, por não terem sido juntados documentos e prestadas 

informações essenciais para que este Poder Legislativo analise a legalidade e o 

mérito da proposição. 

 

Não constam as informações exigidas pelos arts. 16 e 17, ambos da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e art. 169, § 1º, 

I e II, da Constituição Federal. 

 

Assim, é importante que sejam respeitadas as exigências da legislação 

supramencionada, a fim de evitar que a propositura padeça de vício de ilegalidade. 

Portanto, solicitam-se os seguintes documentos e informações: 

 

a) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos dois exercícios 

subsequentes ao que deva entrar em vigor, acompanhada das 

premissas e metodologia de cálculo utilizadas, nos termos do art. 16, 

I, da LRF; 

b) Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, 

compatibilidade com o plano plurianual e autorização específica na 

lei de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 16, II, da LRF, e do 

art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal; 
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c) Demonstração da origem dos recursos para seu custeio, nos termos 

do art. 17, §§ 1º e 2º, da LRF; 

 

Não obstante, o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal também 

condiciona a validade dos atos que resultem em aumento de despesa com pessoal 

ao cumprimento de alguns requisitos. Senão vejamos: 

 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da 

despesa com pessoal e não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o 

disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da 

Constituição; 

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com 

pessoal inativo. 

 

Em suma, para que seja válido e eficaz, o ato que importe em majoração 

das despesas com pessoal, além de atender as exigências contidas no já analisado 

art. 169, § 1º da CF, deverá observar também as exigências dos artigos 16 e 17 da 

LRF, que compõem as regras básicas para a realização de qualquer despesa 

pública e o limite legal de comprometimento com o pessoal inativo, que o aumento 

pretendido não poderá extrapolar. 

 

Ante o exposto, tendo em vista que a ausência da documentação acima 

aludida pode ser facilmente suprida, solicita-se o retorno da proposição a fim de que 

sejam juntados aos presentes autos os documentos faltantes. 

 

Desta feita requer que seja deferida a solicitação acima. 

 

Vitória, 20 de dezembro de 2018. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da Assembleia Legislativa 
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