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Ofício no 002/201 9
Vitória, 08 de janeiro de 201 9

Ao Exmo Sr. Erick Musso
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo

Referência: Prometo de Lei Complementar n'29/2018

Exmo. Sr. Presidente

Em atenção ao Projeto de Lei Complementar n'29/2018, em trâmite nesta

egrégia Casa Legislativa, apresentamos informações adicionais, conforme segue:

Com fulcro na determinação contida nos ans. 16 e 17 da Lei Complementar

Federal n'101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e artigo 169, $1', 1 e 11, da
Constituição Federal, esclarecemos que a estimativa do impacto orçamentário do

aludido Prometo de Lei para o ano de 2020 é de R$ 10.105.400,00(dez milhões. cento e

cir\co mil e quatrocentos reais) e para o ano de 2021 é de R$ 10.105.400,00 (dez
milhões, cento e cinco mil e quatrocentos reais).

Declaramos que o aumento em questão possui adequação orçamentária e

financeira com a lei orçamentária anual, sendo consonante com o plano plurianual e
conta com autorização na lei de diretrizes orçamentárias. Sustentamos que a despesa

será proveniente de recursos próprios desta Corte de Contas.

Informamos que atualmente a Despesa de Pessoal deste Tribunal de Contas

equivale a 0,791% da Receita Corrente Líquida, ou seja, 0,509% abaixo do Limite
Máximo de 1 ,30%. Desta

despesas com pessoal que

projeto de lei em questão:

forma, seguem informações relativas ao impacto

belo'serão ocasionados, no decorrer dos próximos ail)q
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- 2019 -> A Despesa de Pessoal será equivalente a 0,81 7% da Receita Corrente
Líquida, o que representa um aumento de 0,026% de 2018 para 2019. Assim este
Tribunal de Contas estará 0,483% abaixo do Limite Máximo (1 ,30%).

- 2020 -> A Despesa de Pessoal será equivalente a 0,870% da Receita Corrente

Líquida, o que representa um aumento de 0,053% de 2019 para 2020. Assim este
Tribunal de Contas estará 0,430% abaixo do Limite Máximo. (1 ,30%).

2021 -> Deve ser considerada a mesma análise realizada no ano de 2020

Logo, a despesa que se pretende criar não afetará as metas de resultados

fiscais previstas no $ 1' do art. 4' da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esclarecemos, ainda, que o Projeto de Lei não traz impacto para a classe de
servidores inativos.
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