
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei Complementar nº 29/2018 à técnica legislativa, às 

normas gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no 

DPL de 27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2018 

 

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.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

 

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 por meio 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;  
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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 

orçamentária, 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 

Resultados 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 o 

coordenador de unidade do TCEES. 

 

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. 

 

§ 1º 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. 

 

§ 2º 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. 

Identificador: 320031003400310033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

SEÇÃO IV 

DA BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO 

 

Art. 7º Fica instituído, no âmbito do TCEES, 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) 

Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, 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 considerado para cálculo de qualquer vantagem 

pecuniária ou benefício. 

 

Art. 9º 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. 

 

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

Programa. 

 

CAPÍTULO II 

DA BONIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL 

 

Art. 10. Fica criada para atender às necessidades específicas do TCEES 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 a 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 TCEES; 

 

II - participar como membro de comissão técnica ou administrativa, formalmente instituído 

pelo Presidente do TCEES; 
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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 art. 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. 

 

Parágrafo único. 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 Complementar. 

 

Art. 13. A Bonificação por Execução de Atividade Especial de que trata esta Lei 

Complementar serão equivalentes a: 

 

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

 

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

 

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

 

IV - 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 nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994. 

 

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. 

 

§ 1º A complexidade do contrato será apurada por meio 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: 
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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 art. 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 III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 16. Ficam acrescidas 10 (dez) Funções Gratificadas FG-2 àquelas previstas no caput do 

art. 20 da Lei Complementar nº 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 TCEES. 

 

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

de 1º de janeiro de 2019.” 

 

 

Em 18 de dezembro de 2018. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Ayres/Ernesta 

ETL nº 467/2018 
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