
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória, 18 de fevereiro de 2022. 
 

A Sua Excelência o Senhor 

DEPUTADO ERICK CABRAL MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 
 
Assunto: Projeto de Lei – Bonificação por desempenho 
 

 
Senhor Presidente, 

 
 

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa Augusta Assembleia 
Legislativa, o anexo projeto de lei, examinado e aprovado pelo Plenário desta Corte, 
conforme Decisão Plenária Administrativa Nº 1, de 8 de fevereiro de 2022, 
disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES no dia 18/02/2022, acompanhado 
de justificativa e repercussão orçamentária e financeira, que tem por finalidade instituir 
a Bonificação por Desempenho, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, alterar a tabela de subsídio dos seus auditores de controle externo e dá outras 
providências. 

 
 

Atenciosamente, 

 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Conselheiro Presidente 
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MENSAGEM Nº ___/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

Considerando a competência deferida a este Tribunal de Contas, para encaminhar à 

Assembleia Legislativa projeto de Lei Complementar sobre a organização, criação, 

transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de sua Secretaria e a 

fixação da respectiva remuneração dos seus servidores, nos termos do artigo 2º, 

inciso VI, da Lei Complementar nº 621/2012; 

Submeto à elevada deliberação dos Excelentíssimos Senhores Membros dessa 

Augusta Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei, examinado e aprovado pelo Corpo 

Deliberativo desta Corte de Contas, que dispõe sobre a instituição da Bonificação 

por Desempenho, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – 

TCEES, além de alterar a tabela de subsídio dos seus auditores de controle externo. 

Vale relembrar que, em sua história recente, o TCEES passou por necessários e 

importantes avanços, com a modernização de métodos e rotinas de trabalho e a 

completa transferência para o meio eletrônico da instrução e tramitação de 

documentos, processos, análises e ferramentas do controle externo, impulsionados 

 

Exposição de Motivos 00002/2022-1

Processo: 00883/2022-2
Classificação: Ato Normativo - Decisão Plenária
Criação: 04/02/2022 19:12
Origem: GAP - Gabinete da Presidência

Conferência em www.tcees.tc.br
Identificador: BAA28-3A069-E9480

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: BAA28-3A069-E9480

A
s
s
i
n
a
d
o
 
p
o
r

R
O
D
R
I
G
O
 
F
L
A
V
I
O

F
R
E
I
R
E
 
F
A
R
I
A
S

C
H
A
M
O
U
N

0
4
/
0
2
/
2
0
2
2
 
2
0
:
2
5

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330035003000380036003A005000, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



pelos arrojados investimentos em tecnologia da informação e por uma atuação 

estratégica, orientada pela busca por resultados. 

Na instituição, há uma permanente busca pelo aperfeiçoamento do controle externo, 

mediante a aplicação de modernas tendências de governança pública, em especial 

aquelas pertinentes aos métodos de atuação das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS). Nesse sentido, em conjunto com os demais tribunais de contas do 

Brasil, a Corte se submete à avaliação periódica no âmbito do Programa Qualidade 

e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC), coordenado pela Associação dos 

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e pelo Instituto Rui Barbosa 

(IRB) – associação civil de estudos e pesquisas voltada ao aprimoramento das 

atividades exercidas pelos tribunais de contas do País –, com a finalidade de 

identificar oportunidades de melhoria em sua atuação e, em consequência, 

promover ações que qualifiquem o controle externo, em benefício da sociedade. 

O QATC é um importante instrumento de avaliação dos tribunais de contas e 

incorpora às suas diretrizes as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público 

(NBASP) e as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(ISSAI). Nessa avaliação, nos últimos anos, o Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo alcançou destaque no cenário nacional ao obter índices de excelência 

em diversas áreas do controle, dentre as quais vale registrar: independência e 

marco legal; corregedoria; gestão da ética; ouvidoria; controle interno; processo de 

planejamento estratégico; gestão de tecnologia da informação; processo de 

planejamento de fiscalização e auditorias; planejamento de auditorias financeiras; 

controle de qualidade de fiscalização e auditorias; normas e requisitos de auditoria 

de conformidade; valor e benefícios da atuação de controle; informações 

estratégicas para o controle externo; resultado da fiscalização e auditorias das obras 

públicas; fiscalização e auditoria de concessões públicas; planejamento da 

fiscalização da educação; contabilidade previdenciária; fiscalização e auditoria da 

gestão fiscal; fiscalização e auditoria da transparência dos jurisdicionados. 

Em setembro de 2019, a Declaração de Moscou, elaborada no XXIII Congresso da 

Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 

reconheceu a importância da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas A/RES/228, estabelecendo 
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como objetivo estratégico a “Promoção e Fomento da eficiência, accountability, a 

eficácia e a transparência da administração pública mediante o fortalecimento das 

Entidades de Fiscalização Superiores”. 

No documento, foram pactuados três eixos e dez importantes objetivos a serem 

perseguidos pelas EFS, objetivos estes voltados ao controle externo independente, 

ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a avanços 

tecnológicos, à inovação, ao gerenciamento de riscos, à inclusão social e à 

cooperação e à comunicação entre as EFS e outras instituições, comunidade 

acadêmica e o público em geral, a saber: 

Eixo 1: proporcionar controle externo independente sobre o atingimento de metas 

acordadas nacionalmente, inclusive daquelas vinculadas aos ODS: 

1. As EFS são encorajadas a contribuir para uma prestação de contas de 

resultados mais eficaz, transparente e informativa, tendo em mente a 

complexidade dos esforços governamentais necessários a apoiar o alcance das 

prioridades nacionais e dos ODS; 

2. As EFS são encorajadas a desenvolver uma abordagem estratégica de 

auditoria (fiscalização) pública para apoiar o atingimento das prioridades 

nacionais e dos ODS; 

3. As EFS podem reforçar o valor da auditoria (fiscalização) pública 

(governamental) ao ampliar a previsão de recomendações baseadas em auditoria 

a questões importantes e estratégicas do parlamento, do governo e da 

administração pública. 

Eixo 2: responder de forma eficaz às oportunidades decorrentes dos avanços 

tecnológicos: 

4. As EFS poderiam promover a cultura da disponibilização e abertura dos dados, 

dos códigos fonte e dos algoritmos; 

5. As EFS poderiam objetivar um melhor uso de análise de dados em auditorias, 

incluindo estratégias de adaptação como o planejamento para tais auditorias, o 

desenvolvimento de equipes experientes em análise de dados, e a introdução de 

novas técnicas na prática de auditoria (fiscalização) pública. 

Eixo 3: reforçar o impacto das EFS: 
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6. As EFS podem fomentar uma mentalidade experimental para reforçar a 

inovação e o desenvolvimento; 

7. As EFS podem ampliar o foco de atenção à: (a) identificação de áreas de risco 

de interesse nacional e internacional e maior conscientização sobre esses riscos; 

(b) necessidade de gerenciar riscos sistêmicos no governo, além dos riscos 

operacionais, empresariais e de outras naturezas de entidades individuais; 

8. As EFS são encorajadas a formar os auditores do futuro capazes de: trabalhar 

com análise de dados, ferramentas de inteligência artificial e avançados métodos 

de análise qualitativa; reforçar a capacidade de inovação; atuar como parceiros 

estratégicos; compartilhar conhecimento e gerar previsões; 

9. As EFS deveriam considerar encontrar mais formas de abordar o tema da 

inclusão ao realizar suas auditorias (fiscalizações) considerando que este é um 

ponto chave da Agenda 2030 que tem como princípio não deixar ninguém para 

trás; 

10. As EFS podem ampliar seu impacto positivo ao estabelecer uma interação 

produtiva com o ente auditado, e reforçar a cooperação e comunicação com a 

comunidade acadêmica e o público em geral. 

Tendo em conta tal cenário nacional e internacional, em 2020, o Tribunal adotou 

uma estrutura idealizada para atender às diretrizes traçadas na Declaração de 

Moscou, com foco em uma prestação de contas de resultados e em uma abordagem 

estratégica de auditoria, voltada à previsão de recomendações, pautando sua 

atuação na cultura da disponibilização e da abertura de dados e códigos fonte e 

algoritmos, na análise de dados, na inovação e no desenvolvimento, bem como 

gerenciamento de riscos no governo, estabelecendo uma interação produtiva e 

reforçando o diálogo institucional, a cooperação e a comunicação com o ente 

auditado, com comunidade acadêmica e o público em geral. Em conjunto com a 

nova estrutura, definiu três focos estratégicos de atuação, a saber: 

 Garantir a gestão fiscal responsável com o controle intertemporal das contas 

públicas, de modo a assegurar que permaneçam equilibradas. Essa é a primeira e 

maior missão dos tribunais de contas. Desse modo, o TCEES continua a atuar 

como legítimo guardião da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com firme 

controle das despesas com pessoal, custeio, investimentos, dívidas e restos a 

pagar; 
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 Avaliar a legitimidade, eficiência e efetividade das políticas públicas sociais, 

essencialmente aquelas ligadas às áreas de saúde e educação. Desde então, a 

instituição continuamente fortalece as unidades técnicas especializadas com 

modernos métodos de auditoria do setor público, voltando sua atenção à 

avaliação e ao monitoramento de políticas públicas; 

 Assegurar a eficiência das aquisições governamentais (bens, obras e 

serviços). A Corte busca aprofundar a verificação concomitante da qualidade, da 

tempestividade e do preço da aquisição governamental. Nesse âmbito, por um 

lado, a instituição exige transparência dos órgãos e entidades jurisdicionados e, 

por outro, lhes oferta intensivamente orientação e treinamento, além de fortalecer 

parcerias estratégicas para o controle. 

Desse modo, o TCEES atua com determinação para manter o equilíbrio das contas 

públicas do Estado e dos seus municípios e, também, acompanha as várias fases 

das principais políticas públicas (formulação, implantação e avaliação) com o 

objetivo de subsidiar a atuação de governantes e de gestores públicos com 

informações confiáveis e avaliações baseadas em evidências. Tudo isso tem por 

objetivo a melhoria constante das ações que buscam, ao final, a efetividade das 

ações governamentais nas suas mais variadas áreas, em benefício da sociedade 

capixaba. 

Vale dizer, a atual estratégia de atuação vai além, mas não negligencia a tradicional 

função de supervisão já consolidada, o que posiciona a Corte de Contas capixaba 

na vanguarda, com relevante contribuição para o fornecimento de visões 

estratégicas sobre políticas públicas sociais e de previsões sobre as tendências e os 

riscos influenciadores da atuação dos governos, além de fortalecer ainda mais o 

controle da gestão fiscal. Todos esses pilares se revelam tão desafiadores quanto 

indispensáveis, em especial diante do cenário de sucessivas crises (fiscal, 

econômica e de representatividade) em contrapartida às crescentes demandas da 

sociedade. 

A partir dessas premissas, o contínuo aperfeiçoamento da governança e gestão do 

TCEES é fundamental para potencializar as suas forças e aproveitar as 

oportunidades de melhoria em sua atuação. Comparado aos seus pares no âmbito 

nacional, entre as relevantes forças do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
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Santo estão as suas ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, 

resultado de um grande, contínuo e decenal processo de investimento na área, 

voltado a oferecer à sociedade e aos seus jurisdicionados serviços transparentes, de 

maior relevância e interesse público, com celeridade e qualidade. 

O atual estado de seu parque tecnológico, permite à instituição saber, com boa 

precisão, as atividades desempenhadas e os produtos entregues por cada um de 

seus profissionais. Tal conhecimento oportuniza a aplicação das melhores práticas 

disponíveis em gestão de pessoas, voltadas a direcionar a atuação de cada 

colaborador e os esforços de toda a instituição ao alcance dos objetivos definidos na 

estratégia do Tribunal. 

Há mais de uma década, o TCEES tem uma filosofia de gestão por objetivos 

definidos em seu planejamento estratégico, ao encontro do que preconiza a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ao afirmar 

que “uma estratégia de gestão orientada para o desempenho com ênfase na 

obtenção de resultados, com a utilização de elementos estratégicos como o 

estabelecimento de objetivos, metas e indicadores de desempenho”. Nessa 

trajetória, tem colhido os frutos em resultados que beneficiam toda a sociedade 

capixaba. 

Agora, porém, a força representada pela “tecnologia embarcada” na instituição 

aliada às oportunidades apresentadas pelo estado da arte da ciência da 

administração pública e pelo processo de formulação do seu novo plano estratégico, 

que está em andamento, revela que o momento é ideal para dar um salto além, 

acelerando a superação dos desafios e conquista dos resultados estratégicos 

almejados. 

Durante o ano de 2021, um de seus projetos estratégicos definiu as diretrizes de um 

sistema de avaliação de desempenho baseado em competências, a partir do qual 

será possível mensurar a contribuição individual de cada colaborador para o alcance 

das metas setoriais e institucionais e o consequente atingimento dos objetivos 

estratégicos da instituição. Essa possibilidade, segundo o célebre professor Peter 

Drucker, “dá amplitude total a força de trabalho individual e, ao mesmo tempo, 
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estimula a visão e esforço em comum harmonizando as metas individuais com as 

metas da própria instituição” (2010). 

Desse modo, neste 2022 em que definirá o seu Plano Estratégico 2022-2027, o 

TCEES adotará tal sistema de avaliação de desempenho baseado em 

competências, com metas e medições individuais, setoriais e institucionais. 

Aliás, a adoção de uma gestão estratégica mais voltada para as pessoas e o 

atingimento de resultados no âmbito das entidades de controle externo, têm sido 

amplamente discutidas no âmbito das entidades de controle externo, por meio de 

instituições nacionais e internacionais. Nesse cenário, destaca-se o reconhecimento 

na declaração da INTOSAI da importância de se estabelecer mecanismos que 

motivem e desenvolvam as pessoas que compõem as entidades de controle 

externo. 

Nesse sentido, a ATRICON, em sua Resolução nº 13/2018, recomenda que os 

tribunais de contas brasileiros adotem uma gestão de pessoas mais estratégica, 

eficiente e alinhada às boas práticas internacionais, dentre as quais, se destaca a 

prática de valorização e incentivo ao desempenho dos servidores com a adoção de 

estimulo por meio de algum mecanismo de remuneração variável. 

Como reação às recomendações da instituição nacional, o Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo instituiu, por meio da Resolução nº 343 de 1 de setembro 

de 2020, a sua Política de Gestão de Pessoas, que estabelece como principais 

estratégias as seguintes: a atração e manutenção de profissionais qualificados e 

com alto desempenho; a valorização das pessoas, estímulo ao trabalho em equipe e 

meritocracia; a criação de condições favoráveis à motivação individual e das 

equipes; a prática de um plano de gestão de pessoas integrada à realidade do 

TCEES; o desenvolvimento de seus servidores utilizando os seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes; e o monitoramento da produtividade e incentivo à inovação. 

Desse modo, sendo internacionalmente reconhecido que a adoção de mecanismos 

de remuneração variável estimula o envolvimento e o esforço dos profissionais para 

o cumprimento das metas individuais estipuladas, tem-se como corolário que ela 

contribui para o atingimento das metas das equipes e, por fim, para a colheita de 

fartos resultados institucionais. 
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Com esse horizonte, considerando que o atual estágio de desenvolvimento de suas 

estruturas de governança e tecnologia –  que congrega a gestão por resultados e a 

utilização de indicadores de desempenho estratégicos institucionais, setoriais e 

individuais para a avaliação e o controle dos resultados esperados – fornece as 

bases necessárias para a adoção de mecanismo adequado, objetivo e transparente 

de remuneração variável, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo propõe 

a instituição da bonificação por desempenho, cujo pagamento depende do 

atingimento (e superação) de metas previamente estabelecidas. 

Com a adoção da bonificação por desempenho, o TCEES pretende instrumentalizar 

estrategicamente sua política de gestão de pessoas, em especial, atender às 

diretrizes contidas no item 5.2 do seu anexo, quais sejam: estimular a cultura da 

meritocracia, boas práticas e engajamento dos servidores desta Corte; apoiar os 

nossos gestores para que estabeleçam objetivos individuais alinhados com os 

objetivos institucionais, com responsabilidades claras e desafiadoras, garantindo que 

os servidores estejam cientes de como o seu trabalho tem impacto no resultado da 

prestação de serviço; e promover ações de reconhecimento da excelência do 

desempenho dos nossos servidores de forma transparente e justa, e orientando o 

desenvolvimento na carreira, com foco em resultados e competências. 

Nesse contexto, a adoção da bonificação por desempenho no âmbito desta Corte 

tem como objetivos gerais e específicos: ampliar a capacidade da instituição zelar 

pela gestão fiscal transparente e responsável, para assegurar a sustentabilidade 

intertemporal das contas públicas estaduais e municipais; reforçar a avaliação da 

eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas; aperfeiçoar o controle da 

eficiência das aquisições governamentais, com verificação concomitante de sua 

qualidade, sua tempestividade e seu preço; garantir a excelência e celeridade do 

controle externo, com atuação eficaz e tempestiva; agregar valor à auditoria do setor 

público, reforçando o impacto das ações de controle externo na melhoria da 

governança pública, em benefício da sociedade capixaba; qualificar as estruturas de 

governança e gestão do TCEES, com o desenvolvimento e a instituição de sistemas 

de avaliação de desempenho individual de seus servidores; estimular a busca pela 

melhoria contínua do desempenho dos servidores que atuam no controle externo da 

administração pública;  motivar os servidores a aumentarem a sua produtividade, 

com ampliação de entregas tempestivas e de boa qualidade; incentivar o 
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envolvimento e esforço dos servidores em direção ao atingimento dos resultados 

institucionais. 

Como os resultados estratégicos institucionais dependem da colaboração de todos 

os seus colaboradores, o projeto prevê a bonificação por desempenho para todos os 

servidores em efetivo exercício no âmbito do TCEES, incluindo os que ocupam 

cargos efetivos, comissionados, em designação temporária ou que estejam ele 

cedidos. Tal bonificação será paga na proporção direta do alcance das metas de 

produtividade e qualidade preestabelecidas para o servidor, a unidade ou o conjunto 

de unidades em que ele desempenhar suas funções e a instituição, apurado em 

avaliação baseada em indicadores que deverão refletir o desempenho individual, 

setorial e institucional na busca por ampliar a excelência e a tempestividade do 

controle externo. 

De acordo com a proposta, no caso dos servidores efetivos, o valor anual máximo 

da bonificação por desempenho equivale a até 1,5 (um inteiro e cinco décimos) do 

valor do subsídio ou vencimento correspondente ao nível e referência de ingresso na 

respectiva carreira. Por sua vez, no caso do servidor em designação temporária ou 

ocupante de cargo em comissão, o valor anual máximo da bonificação equivale a até 

1,5 (um inteiro e cinco décimos) do valor do subsídio ou vencimento fixado em lei, 

excluídas as vantagens pecuniárias. 

Trata-se de mais uma proposta da instituição pensada na potencialização do 

desempenho das atividades de controle externo, sendo o seu foco principal alcançar 

o pleno atendimento da missão constitucional do Órgão, com o aprofundamento da 

eficiência, eficácia e efetividade em sua atuação e o aperfeiçoamento da fiscalização 

dos recursos públicos, da gestão pública estadual e dos municípios espírito-

santenses. 

Além da instituição da bonificação por desempenho, o projeto propõe a alteração da 

tabela de subsídio dos auditores de controle externo que atuam no Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo. A necessidade dessa alteração é oriunda da 

defasagem nos valores acumulada desde a reestruturação da carreira efetuada por 

meio da Lei Complementar nº 622, de 8 de março de 2012, que resulta em um 
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relevante descolamento de sua remuneração em relação à média oferecida aos 

seus pares nos demais tribunais de contas brasileiros. 

Como consequência dessa defasagem, o TCEES começou a perder auditores de 

controle externo experientes, plenamente capacitados para a liderança de atividades 

de fiscalização. Ocorre que a complexidade, a atipicidade e a multidisciplinariedade 

características das atividades desempenhadas pelos tais profissionais tornam a sua 

completa formação, após a entrada em exercício no cargo, um processo gradual e 

lento, cuja substituição é demorada e dispendiosa. 

Dessa maneira, como a perda de auditores experientes – realidade recente da 

instituição –  arrisca o atingimento dos objetivos estratégicos institucionais, torna-se 

imprescindível a mitigação desse risco, por meio da adequação da tabela de 

subsídio da carreira. Vale registrar que a alteração proposta é condizente com as 

políticas de remuneração e valorização dos servidores adotadas pelo estado do 

Espírito Santo, além do Tribunal contar com suficiente margem fiscal, orçamentária e 

financeira para a readequação proposta, como se demonstra a seguir. 

É necessário registrar que os impactos orçamentário e financeiro das propostas aqui 

apresentadas, bem como a projeção de impacto nos limites da LRF, estão em 

consonância com os artigos 15 ao 23 do mesmo diploma legal, como demonstram 

as tabelas 1 e 2, apresentadas a seguir. 

Como mostra a Tabela 1, o impacto orçamentário decorrente da aprovação do 

projeto para os anos de 2022, 2023 e 2024 equivale, respectivamente, aos 

montantes de R$ 14.601.974,47 (quatorze milhões, seiscentos e um mil, novecentos 

e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), R$ 20.000.375,85 (vinte 

milhões, trezentos e setenta e cinco reais, oitenta e cinco centavos) e R$ 

20.619.494,42 (vinte milhões, seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e 

quatro reais e quarenta e dois centavos). Por sua vez, incluindo o seu impacto na 

cobertura do déficit financeiro do RPPS (aporte), têm-se o impacto financeiro para os 

anos de 2022, 2023 e 2024, que equivale, respectivamente, aos montantes de R$ 

17.241.274,61 (dezessete milhões, duzentos e quarenta e um mil, duzentos e 

setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), R$ 22.711.135,04 (vinte e dois 

milhões, setecentos e onze mil, cento e trinta e cinco reais e quatro centavos) e R$ 
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23.420.728,66 (vinte e três milhões, quatrocentos e vinte mil, setecentos e vinte e 

oito reais e sessenta e seis centavos). 

Tabela 1 - Impactos orçamentário e financeiro deste projeto de Lei Complementar 

 

Por sua vez, estima-se que a Despesa de Pessoal deste Tribunal de Contas com a 

implementação das propostas previstas neste projeto será de 0,849% da RCL para o 

exercício de 2022, 0,853% da RCL para o exercício de 2023 e de 0,831% da RCL 

para o exercício de 2024, ou seja, muito abaixo do limite máximo de 1,3% da 

Receita Corrente Líquida permitido pela legislação. 

Tabela 2 - Projeção do impacto deste projeto de Lei Complementar nos limites da LRF 

 

Sendo assim, no exercício das mencionadas competências, apresenta-se o presente 

Projeto de Lei Complementar, ressaltando que todas as alterações propostas estão 

em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 11.354, de 3 de 

agosto de 2021), a Lei Orçamentária Anual (Lei nº 11.509, de 22 de dezembro de 

2021) e encontra-se adequada à capacidade orçamentária financeira projetada para 

o Plano Plurianual – 2020/2023 (Lei nº 11.095, de 7 de janeiro de 2020), sem 

comprometer os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, 

alinhada com a capacidade financeira do Estado e da instituição, respeitando e 
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mantendo o equilíbrio fiscal e solidez das contas públicas. Portanto, as despesas 

decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta das 

dotações orçamentárias consignadas na Lei nº 11.509/2021, destinadas a esse fim, 

que serão suplementadas, se necessário. 

Em observação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), encaminha-se, 

anexado ao presente, Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal Definido 

pela LRF, corroborado pelo Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa 

com Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 

Por todo o exposto, tenho a expectativa de que essa nobre Casa de Leis, 

apreciando o teor do projeto, em anexo, e as razões que o justificam, apoiará e 

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

 

Vitoria (ES), ____ de fevereiro de 2022. 

 

Cordialmente, 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Conselheiro 
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Considerando a competência deferida pela Constituição Estadual a este Tribunal 

de Contas para encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre a 

organização, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de 

sua secretaria e a fixação da respectiva remuneração dos seus servidores, nos 

termos do artigo 2º, inciso VI, da Lei Complementar nº 621/2012; 

 

Considerando o previsto nos artigos 2º, inciso VI, e 13, inciso VI, ambos da Lei 

Complementar Estadual nº 621/2012, no artigo 3º, inciso II, da Resolução TC 

340/2020 c/c os artigos 20, incisos VIII e XX, e 428, inciso V, alínea “c”, do 

Regimento Interno desta Corte; 

 

DECIDE o Conselho Superior de Administração do Tribunal de Contas, à 

unanimidade, em sua segunda sessão administrativa de 2022, realizada no dia 8 de 

fevereiro do corrente, aprovar projeto de lei que institui a Bonificação por 

Desempenho, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, altera a 

tabela de subsídio dos seus auditores de controle externo e dá outras providências. 

 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2022. 

 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Conselheiro Presidente 
 
RODRIGO COELHO DO CARMO  
Conselheiro Vice-Presidente 

 

Processo: 00883/2022-2

Decisão Plenária Administrativa Nº 1, de 8 de fevereiro de 2022.

Aprova  projeto  de  lei  que  institui  a  Bonificação  por
Desempenho, no âmbito da Tribunal de Contas do Estado
do Espírito  Santo,  altera  a  tabela  de  subsídio  dos seus
auditores de controle externo e dá outras providências.
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SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
Conselheiro Corregedor 
 
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  
Conselheiro Ouvidor 
 
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
Conselheiro 
 
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 
Conselheiro 
 
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 
Conselheiro 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº XX, DE XX DE FEVEREIRO DE 2022 

Institui a Bonificação por Desempenho, no 

âmbito da Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, altera a tabela de subsídio dos 

seus auditores de controle externo e dá outras 

providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

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

Complementar: 

CAPÍTULO I 

DA BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO 

Art. 1º. Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a Bonificação por 

Desempenho, a ser paga aos servidores em efetivo exercício no âmbito do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, mensurada por indicadores 

previamente estabelecidos, com o objetivo de: 

 

Peça Complementar 05709/2022-1

Processo: 00883/2022-2
Classificação: Ato Normativo - Decisão Plenária
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I - ampliar a capacidade da instituição zelar pela gestão fiscal transparente e 

responsável, para assegurar a sustentabilidade intertemporal das contas públicas 

estaduais e municipais; 

II - reforçar a avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas; 

III - aperfeiçoar o controle da eficiência das aquisições governamentais, com 

verificação concomitante de sua qualidade, sua tempestividade e seu preço; 

IV - garantir a excelência e celeridade do controle externo, com atuação eficaz e 

tempestiva; 

V - agregar valor à auditoria do setor público, reforçando o impacto das ações de 

controle externo na melhoria da governança pública, em benefício da sociedade 

capixaba; 

VI - qualificar as estruturas de governança e gestão do TCEES, com o 

desenvolvimento e a instituição de sistemas de avaliação de desempenho individual 

de seus servidores; 

VII - estimular a busca pela melhoria contínua do desempenho dos servidores que 

atuam no controle externo da administração pública. 

VIII - motivar os servidores a aumentarem a sua produtividade, com ampliação de 

entregas tempestivas e de boa qualidade; 

IX - incentivar o envolvimento e o esforço dos servidores em direção ao atingimento 

dos resultados institucionais; 

Parágrafo único. Consideram-se servidores em efetivo exercício no âmbito do 

TCEES aqueles que ocupam cargos efetivos, comissionados, em designação 

temporária ou que estejam cedidos ao Tribunal. 

Art. 2º. A Bonificação por Desempenho constitui prestação pecuniária eventual, 

desvinculada da remuneração do servidor, não integrando nem se incorporando aos 

vencimentos, subsídios, proventos ou pensões para nenhum efeito e não será 

considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício. 
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§ 1º. O servidor em efetivo exercício não perderá o direito à Bonificação por 

Desempenho em razão de afastamentos por motivo de férias ou outros 

afastamentos legais, desde que a soma destes últimos não seja superior a 10 (dez) 

dias dentro do período em que serão aferidos os indicadores de produtividade e 

qualidade. 

§ 2º. É vedado o pagamento da Bonificação por Desempenho aos servidores 

inativos, aos ocupantes de mandatos de qualquer natureza, aos cedidos a outros 

órgãos ou entidades e aos afastados para exercício de mandato eletivo, nos termos 

do art. 38 da Constituição Federal. 

§ 3º. É vedado o pagamento da Bonificação por Desempenho aos servidores que 

sofrerem sanções éticas ou disciplinares, pelo período de 1 (um) ano desde a 

decisão que não caiba mais recurso administrativo. 

Art. 3º. A Bonificação por Desempenho será paga na proporção direta do alcance 

das metas de produtividade e qualidade preestabelecidas para o servidor, a unidade 

ou o conjunto de unidades em que ele desempenhar suas funções e a instituição. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, todos os servidores 

em efetivo exercício no TCEES, suas unidades, isoladamente ou em conjunto, e a 

instituição serão submetidos à avaliação destinada a apurar o desempenho obtido 

em cada período, de acordo com os indicadores de produtividade e qualidade 

definidos e as metas preestabelecidas. 

Art. 4º. A avaliação, a que se refere o parágrafo único do artigo 3º desta Lei 

Complementar, será baseada em indicadores que deverão refletir o desempenho 

individual, setorial e institucional na busca por ampliar a excelência e a 

tempestividade do controle externo, podendo considerar, quando for o caso, 

indicadores de desenvolvimento gerencial e de absenteísmo. 

Parágrafo único. Os indicadores, a que se refere o caput deste artigo, serão 

definidos para períodos determinados, observados os critérios de: 

I - alinhamento com os objetivos estratégicos do TCEES; 

II - comparabilidade ao longo do tempo; 
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III - mensuração objetiva e apuração a partir de informações previamente existentes; 

IV - publicidade e transparência na apuração. 

Art. 5º. Os indicadores de produtividade e qualidade, os critérios de apuração e 

avaliação e as metas institucionais, setoriais e individuais serão definidos na forma 

prevista em ato normativo do Tribunal. 

§ 1º. Os indicadores de produtividade e qualidade, critérios e metas de cada servidor 

deverão se alinhar às metas definidas para a unidade ou o conjunto de unidades em 

que ele desempenhar suas funções e para a instituição. 

§ 2º. Os indicadores de produtividade e qualidade, critérios e metas das unidades ou 

dos conjuntos de unidades deverão se alinhar às metas definidas para o Tribunal. 

§ 3º. Dar-se-á ampla publicidade às informações utilizadas para a definição e 

apuração das metas referidas no caput deste artigo. 

Art. 6º. A avaliação, de que trata o parágrafo único do artigo 3º desta Lei 

Complementar, será realizada em periodicidade não superior a 1 (um) ano, em cada 

exercício, sendo facultada a sua realização em período menor, desde que não 

inferior a 4 (quatro) meses. 

§ 1º. O período de avaliação será definido pelo Tribunal. 

§ 2º. As regras para a interposição de recursos sobre os resultados obtidos pelo 

servidor, pela unidade ou pelo conjunto de unidades no processo de avaliação, seu 

julgamento e demais providências serão estabelecidas em ato normativo do 

Tribunal. 

Art. 7º. A base de cálculo para a Bonificação por Desempenho devida ao servidor 

em efetivo exercício no TCEES dependerá do respectivo cargo ou função. 

§ 1º. No caso de servidor ocupante de cargo efetivo, a base de cálculo para a 

Bonificação por Desempenho será o valor do subsídio ou vencimento, conforme o 

caso, correspondente ao nível e referência de ingresso na respectiva carreira. 
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§ 2º. No caso de servidor em designação temporária ou ocupante de cargo em 

comissão, a base de cálculo para a Bonificação por Desempenho será o valor do 

subsídio ou vencimento, conforme o caso, fixado em lei, excluídas as vantagens 

pecuniárias. 

§ 3º. No caso de servidor efetivo em exercício de cargo em comissão, com a opção 

prevista no artigo 96 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, ou de 

função gratificada, a base de cálculo para a Bonificação por Desempenho prevista 

no § 1º deste artigo será acrescida do valor da gratificação por exercício de cargo 

em comissão ou função gratificada, conforme o caso. 

§ 4º. O valor anual máximo da Bonificação por Desempenho devida ao servidor em 

efetivo exercício no TCEES será de até 1,5 (um inteiro e cinco décimos) da 

respectiva base de cálculo, apurada na forma dos parágrafos 1º a 3º deste artigo. 

Art. 8º. O pagamento da Bonificação por Desempenho a cada servidor em efetivo 

exercício no TCEES será fracionado em três parcelas mensais, iguais e sucessivas, 

sendo a primeira parcela paga no segundo mês após o término do período avaliado. 

Parágrafo único. Para o cálculo do valor do pagamento será considerada a base de 

cálculo, a que se refere o artigo 7º desta Lei Complementar, equivalente ao último 

mês de cada período avaliado. 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9º. A Lei Complementar nº 622, de 8 de março de 2012, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 1º.................................................................................................................

...................................................................................... 

§ 3º. Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas relativas à função 

gratificada, ao cargo em comissão, às gratificações especiais de participação 

em comissões e projetos, às indenizações, aos auxílios previstos nos artigos 

77 e 88 acrescidos do auxílio-saúde, as gratificações e adicionais previstos no 

artigo 93, inciso I, alíneas “a”, “b”, “e”, “f” e “h”, e inciso II, alínea “b”, da Lei 
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Complementar nº 46, de 31.01.1994, à bonificação por desempenho e outras 

parcelas de caráter eventual. 

..............................................................................................” (NR) 

Art. 10. A Lei Complementar nº 660, de 19 de dezembro de 2012, passa a vigorar 

com as seguintes alterações:  

“Art. 1º.................................................................................................................

...................................................................................... 

§ 3º. Excetuam-se do § 2º deste artigo as parcelas relativas à função 

gratificada, ao cargo em comissão, às gratificações especiais de participação 

em comissões e projetos, às indenizações, aos auxílios previstos nos artigos 

77 e 88 acrescidos do auxílio-saúde, as gratificações e adicionais previstos no 

artigo 93, inciso I, alíneas “a”, “b”, “e”, “f” e “h”, e inciso II, alínea “b”, da Lei 

Complementar nº 46, de 31.01.1994, à bonificação por desempenho e outras 

parcelas de caráter eventual. 

..............................................................................................” (NR) 

Art. 11. Fica o TCEES autorizado a regulamentar a aplicação desta Lei 

Complementar. 

Art. 12. A tabela de subsídio dos auditores de controle externo do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 

2022, será a constante do Anexo I desta Lei Complementar. 

Art. 13. Fica garantida à carreira dos auditores de controle externo a concessão do 

reajuste geral concedido aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo no ano de 2022, de forma simultânea e cumulativa com os valores previstos 

no Anexo Único desta Lei Complementar. 

Art. 14. As despesas decorrentes desta Lei Complementar ocorrerão por conta das 

dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento do TCEES, que serão 

suplementadas, se necessário. 
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Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação com 

efeitos financeiros contados a partir de 1º de janeiro de 2022. 

Palácio Anchieta, em Vitória, ___ de ________ de 2022.
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ANEXO I 
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