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Projeto de Lei Complementar N.º 29/2019 
 

Vitória-ES, 11 de dezembro de 2018. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Excelentíssimo Senhor Presidente,  

 

Encaminho à apreciação dessa Augusta Casa de Leis o anexo projeto de Lei Complementar, examinado e aprovado pelo Corpo Deliberativo 

desta Corte de Contas, que dispõe sobre a adoção do Modelo de Gestão por Resultados, da instituição de Bonificação por Desempenho e da 

Bonificação por Execução de Atividade Especial no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES. 

No início deste ano de 2018, este Tribunal de Contas em parceria com a Fundação Dom Cabral, instituiu sua nova estrutura organizacional, 

que em síntese adequou suas unidades administrativas e as unidades de controle externo ao novo modelo de especialização na fiscalização, 

com a criação das unidades regionais e do escritório de gestão de projetos, num impulso de fixar de vez a cultura do planejamento das suas 

ações e inovações e disseminá-la para seus jurisdicionados. 

Esse esforço visa cumprir e alcançar a visão e missão estabelecidos no Planejamento Estratégico 2016/2020, que é ser reconhecido como 

instrumento de cidadania e gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos 

públicos.  

O conjunto desses atos trará múltiplos ganhos para o controle externo, seja propiciando a qualificação tanto da força de trabalho quanto da 

fiscalização e dos julgamentos, e, o mais importante, contribuirá para melhor aplicação dos recursos públicos. 

O objetivo é aperfeiçoar os serviços prestados à população, com o aprimoramento do controle externo, trazendo mais eficiência na avaliação 

das políticas públicas. 

Ressalte-se que o TCEES tem se destacado no cenário nacional com atuação cada vez mais proativa no combate à corrupção e ao desperdício 

de recursos públicos, além de possibilitar maior controle social. Recentemente, alguns dos projetos desenvolvidos pela instituição se 

tornaram referência para diversos outros tribunais e órgãos públicos em âmbito nacional, a exemplo do e-TCEES, do Painel de Controle, do 

Portal CidadES, Sistema de Fiscalização, do Manual de Auditoria de Conformidade, do Manual de Benefícios e da implantação do Sistema 

de Custos. 

Na vanguarda do controle social destacamos os estudos de previdência, nas Contas do Governador, fiscalizações nos Portais de 

Transparência e nas Receitas dos jurisdicionados, dentre outras iniciativas. 

Assim, dando sequência ao projeto Avançar, o presente projeto possibilita a implantação de ferramentas e de indicadores de medição de 

desempenho e resultado, para que se tenha cada vez mais eficiência e efetividade na atuação do controle externo, haja vista a exigência de 

novas competências organizacionais. 

Por fim, visando estimular a participação dos servidores no processo de planejamento e gestão por projetos e a inovação de novos produtos 

desenvolvidos por meio da tecnologia da informação, propomos a instituição de Bônus de Desempenho e Bônus por Execução de Atividade 

Especial. A possibilidade da instituição decorre do resultado alcançado por esta Corte a partir da adoção de medidas de gestão, 

acompanhamento e controle de sua execução orçamentária, aliado à redução e melhor qualificação do gasto público, num esforço conjunto 

do Tribunal e de seus servidores, permitindo-nos, nesse cenário, avançar na valorização do servidor, sem, entretanto, comprometer a situação 

orçamentária financeira do Tribunal de Contas. 

Este Projeto de Lei busca a modernização da atividade de controle externo e a valorização dos servidores do Tribunal, cujo esforço e 

dedicação incondicional ao serviço público têm permitido a esta Corte atingir suas metas de eficiência e efetividade no exercício do controle 

externo, em benefício de toda sociedade capixaba. Destacamos que os recursos necessários alusivos ao cumprimento da proposta ora 

apresentada está em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 10.874/2018, a Lei Orçamentária Anual Lei 10.784/2017 e a 

proposta orçamentária do Tribunal para o exercício de 2019, encontra-se adequada à capacidade orçamentária financeira projetada para o 

Plano Plurianual – 2016/2019- Lei 10.489/2016, sem comprometer os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Quadra esclarecer que estas propostas se encontram, também, na esteira do que esta Augusta Casa de Leis aprovou recentemente para os 

auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, para o magistério estadual e para esta própria Assembleia Legislativa. 

Há que se ressaltar a ausência nas atribuições dos cargos existentes nesta corte, sejam eles efetivos ou comissionados, das funções de 

composição de comissões de projetos ou gestor de contrato de modo a exigir novas competências. O que acarreta atribuições excepcionais ao 

servidor, que não estão previstas ou delineadas em seus cargos. 

O valor da despesa estimado com o programa de modernização da atividade de controle externo está previsto na proposta orçamentária do 

Tribunal para o exercício de 2019 no valor de até R$3.262.000,00 (três milhões duzentos e sessenta e dois mil reais). Esclareço, ainda, que 

não haverá impacto financeiro relacionado ao bônus de desempenho no exercício de 2019. 

Por todo o exposto, tenho a certeza de que essa nobre Casa de Leis, ao apreciar o projeto anexo e as razões que o justificam, apoiará e 

aprovará esta iniciativa, por reconhecer o interesse público que ela traduz. 

 

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto 

 

CONSELHEIRO-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

         SEÇÃO I 

 

DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO 

 

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei Complementar, o Programa de Modernização do Controle Externo que consiste em ações 

coordenadas visando melhorar a qualidade e a eficiência da atividade de controle externo e dos serviços prestados à sociedade através da 

adoção do modelo de gestão por Resultados, da instituição de Bonificação por Desempenho tendo como referência o planejamento 

estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES. 

 

Art. 2º O modelo de gestão por resultados será implementado estabelecendo-se metas institucionais, por equipe e/ou individual, com base em 

indicadores definidos em regulamento próprio, de acordo com o plano estratégico vigente e contempla as seguintes diretrizes. 

 

I - foco no resultado e melhoria contínua das atividades de controle externo;  

II – utilização de recursos de forma racional e otimizada; 

III – transparência;  

IV - sustentabilidade institucional;  

V - desenvolvimento e monitoramento de indicadores de eficiência e qualidade do controle externo. 

 

§ 1º O programa tem por objetivo garantir ao servidor maior autonomia no trabalho com monitoramento e avaliação permanente de suas 

ações em prol da obtenção dos resultados previamente definidos englobando as diretrizes: planejamento estratégico, capacidade 

orçamentaria, gestão por processo e valorização do servidor. 

 

§ 2º As metas, indicadores, metodologia de cálculos, periodicidade de medição e a fórmula de apuração dos indicadores, estabelecidos de 

acordo com o planejamento estratégico, serão definidos em regulamento pelo TCEES. 

 

         SEÇÃO II 

DO ACORDO DE RESULTADOS 

 

Art. 3º Para o cumprimento do disposto no art. 2º, as partes deverão assinar Acordo de Resultado se comprometendo a alcançar as metas que 

serão estabelecidas anualmente mediante ato próprio do Presidente.    

 

Art. 4º O acordo de resultados será formalizado por instrumento que contenha, sem prejuízo de outras especificações: 

 

I – objeto e finalidade; 

II – indicadores, metas e resultados a serem alcançados; 

III – direitos, obrigações e responsabilidades das partes; 

IV – condições para revisão e rescisão; 

V - prazo de vigência e previsão de prorrogação; 

 

Art. 5º O acordo de resultados deverá ser firmado pelo Presidente do TCEES e o chefe ou coordenador de unidade do Tribunal de Contas. 

 

         SEÇÃO III 

DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 6º O processo de avaliação deverá ter regras claras, transparentes e objetivas que serão instituídas mediante regulamentação no âmbito 

do TCEES.  

 

§1°-  A Diretoria Adjunta de Secretaria - DAS é a unidade responsável por acompanhar e auxiliar no processo de definição e monitoramento 

das metas junto às unidades. 

 

§ 2° Para o monitoramento e a avaliação do acordo de resultados serão instituídas Comissão de Avaliação das Metas Institucionais, Comissão 

de Avaliação das Metas por Equipe e Comissão Recursal.  

 

         SEÇÃO IV 
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DA BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO 

 

Art. 7º Fica instituído, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o Bônus por Desempenho aos servidores no efetivo 

exercício de suas funções, mediante condições estabelecidas em acordo de resultados por meio dos indicadores de desempenho apurados e 

previstos em regulamento.  

 

§ 1º O Bônus por Desempenho a ser pago será limitado anualmente a 4.000 (quatro mil) Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, 

por servidor. 

 

Art. 8º O Bônus por Desempenho consiste em prestação pecuniária eventual, desvinculada da remuneração, não integrando nem se 

incorporando aos vencimentos, subsídios, proventos ou pensões, para nenhum efeito, nem será considerada para cálculo de qualquer 

vantagem pecuniária ou benefício. 

 

Art. 9° O recebimento do Bônus por Desempenho, pelo servidor, dependerá do alcance, total ou parcial, das metas previstas no acordo de 

resultados. 

  

§ 1º O servidor do TCEES não perderá o direito à Bonificação por Desempenho por motivo de férias ou outros afastamentos legais, desde 

que a soma destes últimos não seja superior a 15 (quinze) dias dentro do exercício financeiro.  

 

§ 2º É vedado o pagamento da Bonificação por Desempenho aos servidores inativos, cedidos ou ocupantes de mandatos de qualquer 

natureza. 

 

§3° Para fazer jus à Bonificação por Desempenho, o servidor deverá aderir expressamente ao Programa. 

 

CAPITULO II 

 

DA BONIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL 

 

Art. 10 Fica criada para atender às necessidades específicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a Bonificação por Execução 

de Atividade Especial, que integra esta Lei Complementar. 

 

Art. 11 A Bonificação por Execução de Atividade Especial, consubstancia-se encargo de natureza especial, no conjunto de atribuições e 

responsabilidades, autônomas ou adicionais, diversa da atividade de chefia ou coordenação de unidade do TCEES, exercida por servidor 

público, mediante designação do Presidente, observada disponibilidade orçamentária e os requisitos de qualificação, quando houver, para as 

seguintes hipóteses: 

 

I - participar como membro dos projetos estratégicos, aprovados pelo Plenário, quando não decorrente das atribuições de cargo integrante da 

estrutura do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; 

 

II - participar como membro de comissão técnica ou administrativa, formalmente instituído pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo; 

 

III - participar como membro efetivo de comissão de sindicância, ética, correição ou de processo administrativo disciplinar; 

 

IV – ser designado como fiscal titular de contratos;   

Art. 12. O servidor regularmente designado para as funções especiais previstas no artigo 11, fará jus ao recebimento da Bonificação por 

Execução de Atividade Especial, escalonadas em razão da natureza das atividades a serem desenvolvidas, na seguinte forma: 

I – Grau 1: para atividades relacionadas ao planejamento estratégico do TCEES e atividades de comissões formalmente instituídas.  

II – Grau 2: para atividades relacionadas à fiscalização de contratos de alta  complexidade; 

III – Grau 3: para atividades relacionadas à fiscalização de contratos de média complexidade; 

IV – Grau 4: para atividades relacionadas à fiscalização de contratos de baixa complexidade; 

§ 1º O ato que designar o servidor para o exercício da Bonificação por Execução de Atividade Especial Grau 2, Grau 3 e Grau 4 indicará a 

sua complexidade, observando os critérios contidos no art. 14, desta Lei. 

Art. 13 A Bonificação por Execução de Atividade Especial de que trata esta lei serão equivalentes a:  

a) Grau 1 – 15% (quinze por cento) do vencimento do cargo de Diretor Geral de Secretaria; 

b) Grau 2 – 8% (oito por cento) do vencimento do cargo de Diretor Geral de Secretaria; 

c) Grau 3 – 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo de Diretor Geral de Secretaria; 

d) Grau 4 – 4% (quatro por cento) do vencimento do cargo de Diretor Geral de Secretaria; 

§ 1º Os membros suplentes somente farão jus à Bonificação por Execução de Atividade Especial quando na substituição de membro efetivo 

ou titular. 

§ 2º O servidor fará jus à Bonificação por Execução de Atividade Especial quando no efetivo exercício das funções, nos termos do art. 166 

da Lei Complementar Estadual 46/94. 

Art. 14 A designação para a fiscalização de contrato deverá ser precedida de manifestação da Secretaria de Contratações, que indicará a 

complexidade do contrato a ser fiscalizado. 
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§ 1º A complexidade do contrato será apurada através de uma análise objetiva, levando-se em conta o seu valor, a dedicação necessária a sua 

gestão e a qualificação técnica indispensável ao seu acompanhamento, baseada no seguinte critério de pontuação: 

  

I - quanto ao valor do contrato: 

  

a) 1 (um) ponto, para o contrato cujo valor não ultrapasse R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); 

 

b) 2 (dois) pontos, para o contrato cujo valor supere R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), até o limite de R$ 1.430.000,00 (um 

milhão, quatrocentos e trinta mil reais); 

 

c) 3 (três) pontos, para o contrato cujo valor ultrapasse R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); 

  

II - quanto à dedicação necessária à gestão do contrato: 

  

a) 1 (um) ponto, para o contrato cuja execução demande acompanhamento sazonal; 

 

b) 2 (dois) pontos, para o contrato cuja execução demande acompanhamento semanal; 

 

c) 3 (três) pontos, para o contrato cuja execução demande acompanhamento diário; 

  

III - quanto à qualificação técnica necessária à gestão do contrato: 

  

a) 1 (um) ponto, para o contrato cuja fiscalização não exija qualificação técnica específica; 

 

b) 2 (dois) pontos, para o contrato cuja fiscalização exija qualificação técnica específica à execução de seu objeto; 

 

c) 3 (três) pontos, para o contrato cuja fiscalização exija qualificação técnica específica, bem como treinamento e capacitação para a 

execução de seu objeto. 

  

§ 2º Considerando a pontuação atribuída na forma do §1º, considera-se: 

  

I - contrato de baixa complexidade: aquele cujo somatório da pontuação variar entre 3 (três) e 4 (quatro) pontos; 

  

II - contrato de média complexidade: aquele cujo somatório da pontuação variar entre 5 (cinco) e 6 (seis) pontos; 

  

III - contrato de alta complexidade: aquele cujo somatório da pontuação variar entre 7 (sete) e 9 (nove) pontos.  

Art. 15 O servidor poderá ser designado para exercer mais de uma atividade especial dentre as previstas do artigo 11, sendo vedado o 

pagamento de mais de uma bonificação. 

Parágrafo Único – Na hipótese deste artigo, o servidor fará jus à percepção da bonificação de maior valor.  

 

CAPÍTULO VII 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 16. Ficam acrescidas 10 (dez) Funções Gratificadas FG-2 àquelas previstas no caput do artigo 20 da Lei Complementar n°660 de 19 de 

dezembro de 2012, distribuídas sob parágrafo único, inciso II do mesmo dispositivo legal.  

Art. 17 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo.  

 

Art. 18. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019. 

 

Palácio Anchieta, em Vitória,  __ de ____ de  2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI Nº 229/2018. 
 

“Regulamenta a definição do cão comunitário localizados no Estado do Espírito Santo e outras disposições correlatas.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º. Esta Lei institui a proteção e apoio ao cão comunitário no Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º. Entende-se por cão comunitário aquele que estabelece com a comunidade onde vive laços de dependência e de manutenção ainda que 

não possua responsável único e definido. 

 

XX 1º O cuidador é aquele membro da comunidade em que vive o animal comunitário e que estabelece laços de cuidado com o mesmo. 

YY 2º Será permitido ao cuidador que forneça alimentação, água e local adequado para proteção do animal comunitário quanto às 

intempéries climáticas e demais riscos. 

Art. 2º. O local destinado ao cuidado do animal deverá estar localizado em ambiente apropriado, que não impeçam totalmente o trânsito de 

pedestres/veículos e não ofereçam riscos a segurança dos animais tão pouco de outros animais. 

Parágrafo único. As disposições contidas no caput deverão respeitar as normas sanitárias, ambientais e de saúde pública. 

Art. 3º. Não será considerado cão comunitário aquele semidomiciliado que possua proprietário e local permanente de fixação cujos 

proprietários permitam saídas corriqueiras dos locais privados onde habitam. 

Art. 4º. O não cumprimento da lei implicará na aplicação das penalidades determinadas na Lei nº 8.060 de 2005 que Institui o Código 

Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo 

Palácio Domingos Martins, 24 de agosto de 2018. 

 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL - PMN 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se de Projeto de Lei Estadual que objetiva formalizar e conceder certo grau de proteção à figura fática do cão comunitário. 

A Constituição Federal de 1988 é clara quanto a competência material e legislativa do Estado ao tema do meio ambiente afim de proteger o 

meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 

A Carta Magna ainda define a competência dos Entes federativos quanto a legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

A Constituição Estadual, também se preocupou em disciplinar a matéria relativa à Saúde e Meio Ambiente, prevendo o respeito “ao meio 

ambiente sadio e ao controle da poluição ambiental”; protegendo a flora e a fauna, assegurando a diversidade das espécies, principalmente 

as ameaçadas de extinção, fiscalizando a extração, captura, produção e consumo de seus espécimes e subprodutos, vedando, 

principalmente, a crueldade animal. 

a) sabido e notório que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, impondo-se-lhes e, em especial, ao 

Estado e aos Municípios, o dever de zelar por sua preservação, conservação e recuperação em benefício das gerações atuais e futuras.” 

Desta forma cabe aos entes cuidarem da proteção ao Meio Ambiente, proteger a flora e fauna, assegurar a diversidade das espécies e vedar 

as práticas que submetam os animais a crueldade, garantido constitucionalmente o papel fundamental da comunidade/sociedade civil em 

participar nos processos de planejamento e na decisão e implementação da política ambiental. 

O Estado estabelecerá política de desenvolvimento estadual a ser orientada e executada conforme princípios e objetivos estabelecidos na 

Constituição Estadual, através de gestão adequada do patrimônio cultural, da proteção ao meio ambiente e da subordinação do crescimento 

econômico à não degradação ambiental. 

No Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado (Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009) estabelece importantes dispositivos 

que justificam também o debate do tema proposto nesse Projeto de Lei: 

Art. 46. À Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais compete opinar sobre: 

I - medidas legislativas de preservação do meio ambiente e de proteção aos animais; II - poluição ambiental e maus-tratos de animais, 

objetos de denúncias; 

Vale dizer ainda, que o interesse público deve ser norteador de toda administração pública, seja ela de origem executiva ou legislativa. 

Sobre o tema, Celso Antônio B. de Mello definiu: 

“O principio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é principio geral de Direito inerente a qualquer sociedade. É a 

própria condição de sua existência. Assim, não se radica em dispositivo específico algum da Constituição, ainda que inúmeros aludam ou 

impliquem manifestações concretas dele, como, por exemplo, os princípios da função social da propriedade, da defesa, do consumidor ou do 

meio ambiente (...). Afinal, o principio em causa é um pressuposto lógico do convívio social.” (BANDEIRA DE MELLO, 2011, Curso de 

Direito Administrativo.) 

Sendo assim, havendo necessidade de proteção do interesse público, que é geral e sobrepõem-se ao interesse de minorias, caberá ao Estado, 

por meio da competência conferida constitucionalmente, promover a devida tutela. 

No Estado do Espírito Santo há legislação que visa a segurança jurídica e clareza na defesa aos animais, citemos as seguintes leis: Lei nº 

8.060/2005 que Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais; Lei nº 10.599/2016 que proíbe o abandono de animais domésticos em 

logradouros públicos ou em áreas particulares desabitadas; Lei nº 10.746/2017 que instituiu a Semana de conscientização sobre os 
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cuidados e a guarda responsável dos animais domésticos; e Lei nº 10.751/2017 que institui o Dia Estadual de Defesa Animal dentre outras 

leis. 

Alguns Municípios, como o de Serra possui também algumas legislações sobre o tema da proteção animal, por exemplo: Lei nº 2228/1999 

que estabelece a prevenção e o controle das zoonoses e endemias, bem como o controle e proteção de populações animais; Lei nº 4142/2014 

que institui a Semana municipal de castração de animais domésticos e/ou abandonados e Lei nº 4583/2016, que estabeleceu o Programa 

permanente de proteção e defesa dos animais, o Fundo Municipal para o bem-estar animal e o Conselho Municipal de proteção e defesa dos 

animais. 

O Município de Vitória criou pela Lei 8.791/2015 o Conselho Municipal de Proteção dos Animais - COMUPDA, com o objetivo de 

desenvolver medidas de proteção dos animais, quer sejam eles de grande ou pequeno porte. E na Lei 8.714/2014 determina as penalidades a 

toda e qualquer prática de violência contra animais, e dá outras providências. 

Como dito, o presente Projeto intenta formalizar e conceder certo grau de proteção à figura fática dos animais comunitários. 

A realidade estadual, principalmente na região da Grande Vitória, é de um número de animais abandonados expressivamente superior à 

atual capacidade de adequada destinação pela Administração Pública. 

Concomitantemente a esta realidade, vem surgindo com maior frequência animais em condição de rua, adotados, informalmente, por um 

grupo de pessoas convivente de uma mesma localidade. 

Essa prática indica a aparição de um grupo que por diversas razões não pode responsabilizar-se pela guarda exclusiva de um animal: 

moram em espaços diminutos, em condomínios com proibição da presença de animais, em casas alugadas também proibitivas, convivem 

com familiar alérgico ao pelo de animais, falta de condição financeira e tempo para suprir adequadamente as necessidades de um animal, 

dentre outras. No entanto, nenhuma das possíveis razões afasta o fato destas mesmas gostarem de animais e/ou serem sensíveis as suas 

carências. 

Desta forma, o Animal Comunitário, aparece como uma alternativa benéfica a todos os envolvidos, ou seja: a) diminuição da demanda de 

correta destinação de animais sob responsabilidade do Poder Público; b) realização da vontade de colaboração daqueles cidadãos que 

amam animais, mas não podem se responsabilizar sozinhos por eles; e c) suprimento das necessidades dos animais de rua, que mesmo sem 

um dono exclusivo recebem os cuidados e carinho da comunidade em que estão inseridos. 

Frisa-se, este Projeto de Lei apneas coloca sob a égide legal situações encontradas em vários pontos do Estado: 
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                                                                                                                                       Cadela que é cuidada pela comunidade de  

                                                                                                                                       Nova Carapina,Serra. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cadela “Pink”, cuidada pela comunidade do  

Bairro Estância Monazítica,Serra.  

Ele foi castrada, vermifugada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Cãozinho cuidado por moradores do Bairro  

                                                                                                                                       Parque Jacaraípe,Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, pedimos o apoio dos pares desta Casa de Leis na aprovação deste Projeto de Lei. 
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PROJETO DE LEI Nº 284/2018. 
 

“Dispõe sobre o uso de cartão passe escolar como documento para concessão do benefício da meia-entrada aos estudantes do Estado do 

Espírito Santo” 

 

A ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA  DO ESTADO  DO ESPÍRITO  SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º Na ausência da Carteira de Identificação Estudantil, o benefício do pagamento da meia-entrada, garantido pela Lei Federal nº 

12.933/2013, pode ser concedido mediante a apresentação do cartão Passe Escolar ou cartão Estudante Gratuito. 

 

Parágrafo único. Os cartões de que trata este artigo, são os emitidos pelas companhias, concessionárias ou empresas que gerenciam o 

sistema de transporte público de passageiros no Estado do Espírito Santo, para os estudantes do ensino público ou privado. 

 

Art. 2º A companhia, concessionária ou empresa responsável pela emissão do passe escolar, deverá informar no cartão o número desta lei e a 

frase “Este cartão vale como identificação estudantil para concessão de meia-entrada”. 

 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 05 de novembro de 2018. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual – DC 

 

Presidente da Comissão Defesa do Consumidor e Contribuinte 

Vice-Presidente da Comissão de Segurança 

Membro efetivo da Comissão de Finanças 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei que ora apresento, tem o objetivo de tornar o cartão Passe Escolar e Estudante Gratuito, emitidos pela empresa responsável 

pelo transporte coletivo de passageiros, documento válido para identificação estudantil no Estado do Espírito Santo. 

A presente iniciativa traz consigo um grande benefício aos estudantes da rede pública, uma vez que, em determinadas instituições devem 

pagar pela obtenção da Carteira de Identificação Estudantil, o que cria mais um custo ao aluno ou seu familiar. Ainda, a ausência da carteira 

estudantil cria obstáculo para a concessão de benefícios garantidos por lei, como é o caso do pagamento de meia-entrada concedida aos 

estudantes, assegurado pela Lei Federal nº 12.933/2013, que tem seu cumprimento condicionado à apresentação da Carteira de Identificação 

Estudantil. 

Visando eliminar este obstáculo aos alunos que pretendem exercer seu direito e garantir o pagamento da meia-entrada, a utilização do cartão 

Passe Escolar e Estudante Gratuito como identificação estudantil torna-se praticável, já que para a sua obtenção o aluno deve atender as 

normas e apresentar documentos que comprove ser estudante, dando autenticidade e confiança nas informações ali contidas. 

Portanto, submetemos o presente Projeto de lei à elevada apreciação, na certeza de poder contar com o apoio de meus nobres Pares para a 

aprovação da presente proposição. 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2019 
 

EMENTA: Estabelece normas de finanças públicas complementares à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, 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. 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar visa estabelecer normas de finanças públicas complementares à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000, 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. 

 

Art. 2º Ao candidato declarado eleito pela Justiça Eleitoral para o cargo de Governador do Estado, a partir da proclamação do resultado das 

eleições, é garantido o direito de instituir uma comissão de transição, com o objetivo de obter acesso às informações sobre o funcionamento 

dos órgãos e das 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. 
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§1º A comissão a que se refere o caput terá um coordenador, a quem compete requisitar informações dos órgãos e das entidades da 

administração pública estadual. 

 

§2º A comissão de transição será instituída tão logo a Justiça Eleitoral proclame o resultado oficial da eleição estadual, e deve encerrar-se 

com a posse do candidato eleito, onde ocorrerá a dispensa automática dos seus integrantes. 

 

I - Os membros da comissão de transição não serão remunerados, para este fim; 

 

§3º O governo estadual em exercício deverá garantir a infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos da comissão de transição. 

 

§4º O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo deverá designar três (3) membros de seu corpo técnico para o acompanhamento dos 

trabalhos da comissão de transição. 

§5º Deverá ser emitido relatório técnico pela comissão antes a sua dissolução, relatando detalhadamente os dados e fatos apurados, contendo 

na íntegra o disposto nos incisos do Art. 4º, e devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado. 

 

Art. 3º A comissão de transição terá pleno acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do governo. 

 

Art. 4º Serão disponibilizados à comissão de transição os seguintes documentos e informações: 

 

I - Plano Plurianual – PPA; 

 

- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 

 

- Lei Orçamentária Anual – LOA; 

 

IV - demonstrativo dos saldos disponíveis transferidos do exercício findo para o exercício seguinte, da seguinte forma: 

 

I. termo de conferência de saldos em caixa; 

 

II. termo de conferência de saldos em bancos relativo a todas as contas correntes e respectiva conciliação bancária; 

 

III. relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da Tesouraria; 

 

V-demonstrativo dos restos a pagar distinguindo-se os empenhos liquidados/processados e os não processados, referentes aos exercícios 

anteriores àqueles relativos ao exercício findo, com cópias dos respectivos empenhos; 

 

VI - demonstrativos da Dívida Fundada Interna, bem como de operações de créditos por antecipação de receitas; 

 

VII - relações dos documentos financeiros, decorrentes de contratos de execução de obras, consórcios, parcelamentos, convênios e outros 

não concluídos até o término do mandato atual; 

 

VIII - contratos que vencerão até o final do ano referentes ao fornecimento de bens e serviços considerados ininterruptos; 

 

IX – demonstrativo das notas de empenho assumidas nos dois últimos quadrimestre do mandato; 

 

X - termos de ajuste de conduta e de gestão firmados; 

XI – inventário dos bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio do Poder Executivo; 

 

XII - estrutura e funcionamento do almoxarifado, bem como levantamento do respectivo inventário; 

 

XIII – levantamento da situação do quadro de servidores, evidenciando os nomes, a lotação, os cargos em provimento efetivo e em comissão 

e funções gratificadas, e listagem de contratados por prazo determinado e dos servidores cedidos, com a indicação das respectivas 

remunerações; 

 

XIV – relação de folhas de pagamento não quitadas no exercício se houver; 

 

XV - cópia dos relatórios da lei de Responsabilidade Fiscal referentes ao exercício findo, devendo apresentar os anexos do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre e os anexos do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 2º quadrimestre/1º 

semestre, uma vez que o restante terá como prazo janeiro do exercício seguinte, bem como cópia das atas das audiências públicas realizadas; 

 

XVI - relação dos precatórios e depósito mínimo; 

 

XVII - processos judiciais e extrajudiciais em curso - passivos contingentes; 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

11 

 

XVIII- relação dos programas (softwares) utilizados pela administração pública; 

 

XIX - demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos a pagar e percentual que indique o seu estágio de execução; 

 

- relatório circunstanciado da situação atuarial e patrimonial do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – 

IPAJM; 

 

XXI - projetos de lei em tramitação; 

 

XXII – outras informações/documentos que a comissão de transição julgue necessários; 

 

 

§1º As informações de que trata este artigo: 

 

I - deverão ser entregues à comissão de transição no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a sua constituição; 

 

- deverão estar atualizadas até o dia anterior ao de sua entrega. 

 

§2º É assegurado à comissão de transição obter posteriormente atualização das informações prestadas. 

§3º A entrega dos documentos e a conferências de disponibilidades financeiras, inventário de bens, levantamento financeiro para os 

exercícios seguintes e demais informações prestadas, deverá ser atestada pelo corpo técnico do Tribunal de Contas designado para o 

acompanhamento da transição. 

 

Art. 5º Caso não tenham sido elaborados os demonstrativos contábeis e o balancete contábil do exercício findo, deverão ser apresentadas à 

comissão de transição as relações discriminativas das receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, elaboradas mês a mês. 

 

Art. 6º O atual gestor deverá apresentar declaração por escrito informando que: 

 

I - Não concedeu aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato; 

 

- Não efetuou operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) no último ano de mandato; 

 

III- Não contraiu obrigações de despesas sem disponibilidade financeira para o seu pagamento nos dois últimos quadrimestres de seu 

mandato; 

 

IV- Não realizou despesas sem prévio empenho; 

 

Art. 7º Na hipótese da falta da apresentação dos documentos e informações elencados nesta Lei Complementar ou no caso de constatação de 

indícios de irregularidades ou desvios de recursos públicos, a comissão de transição e a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado 

responsável por acompanhar a transição, deverão oferecer denúncia ao órgão e ao Ministério Público do Estado para a adoção das 

providências cabíveis. 

 

Art. 8º Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual ficam obrigados a fornecer as informações solicitadas pela 

comissão de transição, bem como a prestar-lhe o apoio técnico e administrativo necessários aos seus trabalhos, sob pena de responsabilidade. 

 

Art. 9º Sem prejuízo dos deveres e das proibições estabelecidos nos respectivos estatutos dos servidores públicos, os integrantes da comissão 

de transição deverão manter sigilo sobre os dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização, nos 

termos da legislação específica. 

 

Art. 10 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

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. 
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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 

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 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. 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 004/2019. 
 

Dispõe sobre os estabelecimentos privados comerciais, no âmbito do Estado do Espírito Santo, que possuem ou venham possuir 

banheiros adaptados ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade  reduzida,  a  disponibilizar alarme de emergência e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º Os estabelecimentos privados comerciais, no âmbito do Estado do Espírito Santo, que possuem ou venham possuir banheiros 

coletivos adaptados ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ficam obrigados a disponibilizar alarme de emergência para 

que seus usuários possam solicitar ajuda e/ou auxílio em caso de acidente ou incidente. 

 

Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se por estabelecimentos privados comerciais aqueles destinados às atividades de natureza 

comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive os 

estabelecimentos que prestam serviços em atividades da mesma natureza e que não sejam públicos. 

 

Art. 2º A instalação do alarme de emergência referido no art. 1º deve observar as exigências estabelecidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, em especial próximo à bacia sanitária e, senecessário, em outras posições estratégicas, como lavatórios, portas e 

chuveiros. 

 

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, quando pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado, às seguintes 

penalidades: 

  

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 

II - multa, quando da segunda autuação. 
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1º A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre 500 a 5000 VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual, a depender do 

porte do empreendimento e das circunstâncias da infração. 

2º Em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa será aplicado em dobro. 

 

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após 180 dias de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 01 de fevereiro de 2019. 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL – PMN 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu §3º, artigo 5º, aprova o texto da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, 

complementado pelo artigo 203, que estabelece a obrigatoriedade do Estado apoiar e promover a integração das pessoas com deficiência à 

vida social e comunitária. 

Tem-se notado uma preocupação progressiva com as questões de acessibilidade de pessoas idosas e de pessoas com deficiência aos espaços, 

sejam eles de uso público ou não. 

Quando falamos em integração social, estamos nos referindo não somente às atribuições de trabalho, educação, assistência social, jurídica ou 

de saúde, mas também e, principalmente, de lazer, cultura e atividades pessoais. 

Neste sentido é necessário que se pense em adaptações de acesso para que as pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida tenham 

realmente garantidos e respeitados seus direitos de cidadãos. 

Um estabelecimento não fica acessível e dentro da Lei por ter um banheiro adaptado apenas, embora seja de longe o mais importante. Outras 

condições são necessárias, como a instalação de alarmes de emergência nos banheiros, visando prestar socorro imediato em casos de queda e 

outras emergências que o deficiente possa ser acometido neste ambiente restrito. 

Apresentamos o presente Projeto de Lei afim de assegurar um eficiente e rápido socorro, caso haja alguma queda ou acidente dentro dos 

banheiros adaptados nos estabelecimentos comerciais no Estado do Espírito Santo, e dado a importância da proposição, é que submetemos à 

apreciação desta Casa, e contamos com o apoio dos nobres pares. 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 21/2019. 
 

Dispõe sobre a gratuidade do reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O reconhecimento voluntário de paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais no âmbito do Estado do Espírito 

Santo serão gratuitos, sem a cobrança de nenhum emolumento. 

 

Parágrafo Único Em virtude do que consta no presente artigo a compensação pelo ato gratuito será suprida pelo fundo de compensação por 

atos gratuitos que consta na Lei Estadual 6670/2001, que dispõe sobre os emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e 

de registro, em face das disposições da Lei Federal n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000. 

 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 01 de fevereiro de 2019. 

 

Dr. Rafael Favatto 

Deputado Estadual 

PATRIOTA 51 ES 

 

JUSTIFICATIVA 
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O direito à paternidade é garantido pelo artigo 226, § 7º, da Constituição Federal de 1988, sendo que o presente projeto objetiva estimular o 

reconhecimento de paternidade de pessoas sem esse registro. 

A declaração de paternidade pode ser feita espontaneamente pelo pai ou solicitada por mãe e filho. Em ambos os casos, é preciso comparecer 

ao cartório de registro civil mais próximo do domicílio para dar início ao processo. O reconhecimento de paternidade foi facilitado pelo 

Provimento n. 16 da Corregedoria Nacional de Justiça, que institui um conjunto de regras e procedimentos desse tipo de demanda. 

Caso o reconhecimento espontâneo seja feito com a presença da mãe (no caso de menores de 18 anos) e no cartório onde o filho foi 

registrado, a família poderá obter na hora o novo documento. 

O IBGE constatou que 20% das pessoas no Brasil não possuem registro da paternidade na certidão de nascimento. O Executivo e o Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ lutam para reduzir o sub-registro de nascimento. Mas, por outro lado existe esta questão de que as mães precisam 

registrar rapidamente seus filhos e muitas vezes registram sem constar o nome do pai, porém depois o custo aumenta substancialmente para 

inclusão da paternidade. 

Apesar de se poder alegar que há gratuidade para carentes, isto na prática é utopia, pois os cartórios negam este direito frequentemente e não 

há fiscalização e nem critérios objetivos para se definir esta condição de carência. 

Para corroborar nossa propositura, citamos o artigo 5º, da CF, LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na 

forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 

A norma constitucional foi regulamentada pela Lei 9265/96, cujo teor segue abaixo: 

Art. 1º São gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim considerados: 

I.............. VI - O registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. (Incluído pela Le i nº 9.534, 

de 1997). 

Ora, se o registro de nascimento é gratuito, então a averbação de dado fundamental a este registro também o deve ser. Portanto, a averbação 

de paternidade no registro de nascimento integra o próprio documento em si, logo é inerente à dignidade humana, direitos humanos e direitos 

fundamentais ao exercício da cidadania plena. 

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei por se 

tratar de grande interesse público. 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 23/ 2019 
 

Altera a redação do caput do art. 30 Lei nº 10.011, de 21 de maio de 2013 que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis  e  

Doação  de  Quaisquer  Bens  ou Direitos (ITCMD), definindo seu pagamento de forma parcelada. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O caput do art. 30 da Lei nº 10.011, de 21 de maio de 2013, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 30. O pagamento do imposto poderá ser parcelado em doze vezes iguais e sucessivas.” 

 

(...) 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do ano subsequente à sua vigência. 

 

Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2019. 

 

BRUNO LAMAS 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O tema é de grande relevância tanto no aspecto econômico, social quanto jurídico. 

Atualmente no Brasil houve um crescimento de necessidade do cidadão planejar a sucessão independente do nível do seu poder econômico, 

não apenas para fugir da arrecadação do Estado, mas para prevenir disputas familiares na abertura de inventário. 

Ao realizar o planejamento sucessório o cidadão permite um melhor controle patrimonial dispensando a necessidade de inventariar os bens 

no futuro, com uma redução da carga tributária. 

O ponto principal do planejamento sucessório é auxiliar na organização dos grupos econômicos familiares. 

O trabalho de planejamento sucessório é desenvolvido em várias fases, todas elas necessariamente analisadas por uma equipe 

multidisciplinar, formada por profissionais da área do Direito, ou seja, advogados altamente qualificados na área tributária e na sucessão 

familiar. É fundamental proceder ao levantamento e análise jurídica de todo o patrimônio da pessoa física, assim como um detalhado estudo 

a respeito da análise contábil e da avaliação patrimonial no caso de existirem pessoas jurídicas. 

http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/
http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/
http://www.cnj.jus.br/images/Provimento_N16.pdf
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Diante desse cenário, aquele que não se mobilizar e buscar conhecer as alternativas para já reestruturar seus negócios, pavimentando a 

continuidade e administração pelas próximas gerações, poderá no futuro, além de sofrer as consequências que os desgastes que um processo 

de sucessão, através de inventário judicial, por exemplo, pode trazer para a condução dos negócios, arcar ainda com uma redução do seu 

patrimônio devido a uma tributação maior. 

Portanto, peço aos nobres pares para a aprovação desse Projeto, uma vez que com o parcelamento, os cidadãos não buscarão meios de elidir 

o pagamento. 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 29/2019 
 

DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS PARA  O PRIMEIRO EMPREGO NAS EMPRESAS PRIVADAS INSTALADAS NO 

ESTADO. 

 

Art. 1º Ficam reservados ao primeiro emprego, no mínimo, 10% (dez por cento) das vagas laborais nas empresas privadas instaladas no 

Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único. Considera-se como primeiro emprego a atividade laboral destinada a pessoas que não tenham experiência profissional 

comprovada em carteira de trabalho ou por contrato de prestação de serviços, independentemente da idade. 

 

Art. 2° A observância do percentual de vagas reservadas por esta Lei dar-se-á durante todo o período de duração do contrato. 

 

Art. 3°. Na hipótese de não preenchimento da cota prevista no caput do art. 1° as vagas remanescentes deverão ser preenchidas por jovens 

com idade entre 18 e 24 anos. 

 

Art. 4°. As empresas citadas no art. 1° deverão encaminhar ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo relatório semestral que demonstre o 

cumprimento da presente Lei. 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação. 

 

Vitoria - ES, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

ALEXANDRE XAMBINHO 

ALEXANDRE ARAUJO MARÇAL 

 

DEPUTADO ESTADUAL – REDE 

JUSTIFICATIVA 

 

Partindo do pressuposto que o primeiro emprego é o “pontapé inicial” para a introdução do cidadão ao mercado de trabalho, o projeto visa 

promover a inserção daquelas pessoas que, ainda, não tiveram a oportunidade do primeiro emprego, já que é praxe dos empregadores a 

exigência de 06 (seis) meses de experiência prévia para fins de contratação do candidato à vaga de emprego, conforme dispõe o artigo 442-A 

da Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Assim, o objetivo deste projeto é a criação de postos de trabalho para os inexperientes, a fim de qualifica-los para o mercado profissional em 

diferentes ocupações, o que resultará na geração de renda e na inclusão social destes. 

Além de visar a inexperiência profissional como um todo, o referido projeto tem como ênfase os jovens (18 a 24 anos) que buscam acesso ao 

mercado de trabalho e na maioria das vezes são descartados pelas empresas, em virtude da existência de profissionais já qualificados, ou que 

ao menos possuam alguma experiência na área disputada. 

Diante do exposto, solicito aos demais pares a aprovação deste projeto. 
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Projeto de Lei Complementar nº 18/2018, do Deputado Sergio Majeski, que altera a Lei 

Complementar nº 213, de 04 de dezembro de 2001, no transporte coletivo intermunicipal 

da Grande Vitória-ES, que regulamenta a Emenda Constitucional nº 029/00, de 29 de 

novembro de 2000, que altera a redação do “caput” do art. 229 da Constituição Estadual, 

de 30 de novembro de 2000. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=636

13&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/10283809072018-

assinado.pdf#P63613 
 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=63613&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/10283809072018-assinado.pdf#P63613
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=63613&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/10283809072018-assinado.pdf#P63613
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=63613&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/10283809072018-assinado.pdf#P63613

