
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória, 04 de julho de 2022. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ERICK CABRAL MUSSO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
 
Assunto: Projeto de Lei Complementar 31/2022 – Processo 9661/2022 – Protocolo 
11048/2022, de 06 de junho de 2022 
 
 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Em atenção à diligência solicitada pela Setorial Legislativa desta Casa de 

Leis, na qual se vislumbrou a inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei 

Complementar em epígrafe, de autoria desta Corte de Contas, venho, respeitosamente, 

prestar esclarecimentos em face do suposto descumprimento aos incisos I e II do 

art. 161 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal). 

                                                           
1
 Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes; 
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Segundo se aduz dos referidos autos, o Projeto de Lei Complementar foi 

encaminhado por meio do Ofício 02715/2022-1, de 06 de junho de 2022, integrado pela 

documentação pertinente, inclusive pelas respectivas justificativas das quais constaram 

expressamente (1.2 Proposição Inicial) a indicação da disponibilidade orçamentária e 

financeira e a projeção da estimativa de impacto para os exercícios de 2022, 2023 e 

2024, tendo sido explicitado ainda que a proposta e as contratações dela decorrentes 

também encontram respaldo no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e que correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas na Lei 

Orçamentária, senão vejamos o trecho extraído das justificativas: 

[...] 

Logo, considerando-se o acréscimo de gasto com pessoal dentro deste 
exercício e dos subsequentes, projeta-se um impacto variável de 0,857% a 
0,844%, muito abaixo, portanto, dos limites legais de alerta (1,170%), 
prudencial (1,235%) e máximo (1,300%), definidos na Lei Complementar 101, 
de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

 2
. Denota-se, assim, a 

existência de ampla margem fiscal para a adoção do novo patamar de 
remuneração. 

É importante esclarecer que a indicação da disponibilidade orçamentária e 
financeira e a projeção da estimativa de impacto também será feita, caso a 
caso, como condição prévia à efetivação das novas contratações, em 
atendimento ao art. 5º, da Lei Complementar 959/2020, dispositivo que foi 
concebido em consonância com os artigos 15 ao 23 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 

De qualquer forma, a fim de atender desde já às diretrizes da LRF, 
apresentam-se as projeções para o exercício de 2022 e os dois subsequentes:  

                                                                                                                                                                                           
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira 
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
2
 A LRF fixa o limite máximo para despesas com pessoal do TCEES em 1,300% da RCL (art. 20, II); o 

limite prudencial em 1,235% da RCL (art. 22, parágrafo único); e o limite de alerta em 1,170% (art. 59, § 
1º, II), 

2/7

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 2911D-D8437-BB478



 

 

 

Sendo assim, no exercício das mencionadas competências, encaminho o 
presente Projeto de Lei Complementar, registrando que a realização das 
contratações propostas encontra respaldo no Plano Plurianual do Estado 2020-
2023 (Lei Estadual 11.095, de 7 de janeiro de 2020), na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (Lei 11.354, de 03 de agosto de 2021) e correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento do TCEES. 

Assim, prestados os esclarecimentos e feitos os indicativos orçamentário-
financeiros, no exercício das competências asseguradas ao TCEES pelos 
artigos 63 e 74, da Constituição Estadual e pelo art. 2º, inciso VI, da Lei 
Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES) 
é que apresento a Vs. Exas. o Projeto de Lei Complementar que segue em 
anexo, na expectativa do seu integral acolhimento por esta Casa Legislativa. 

 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Conselheiro Presidente 

 

Estando assim instruído o Projeto de Lei Complementar, não há que se 

falar em descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Tanto é assim que, em Parecer Técnico da lavra do procurador adjunto 

Gustavo Merçon, identificou-se a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto, tendo sido inclusive registrado, in verbis: 

[...] 

Denota-se da redação do próprio Projeto de Lei Complementar nº 31/2020 e de 
sua justificativa que todos os requisitos foram atendidos, seja pelos termos dos 
dispositivos, seja pela instrução de impacto financeiro (estimativa do impacto 
orçamentário da despesa) e demais condicionantes informativas (declaração 
do ordenador de despesa relativa à adequação orçamentária e financeira do 
aumento dos gasto com a Lei Orçamentária Anual, além de demonstração de 
compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
acompanhada das premissas e metodologias de cálculo utilizadas). 
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Quanto à demonstração da origem dos recursos para o seu custeio, este 
requisito deverá ser atestado pela Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas; nos termos do art. 42, 
inciso V, do Regimento Interno. 

Destarte, conclui-se que o projeto de lei complementar analisado se apresenta 
em consonância com as diretrizes orçamentárias e fiscais, na medida em que 
não incorre em nenhuma das hipóteses de nulidade dispostas no art. 21 da 
LRF. Feitas essas considerações, conclui-se que o projeto de lei complementar 
não afronta a legislação federal ou estadual, ao contrário, atende a todos os 
preceitos. 

[...] 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 
JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 
Complementar nº 31/2020, de autoria do Exmo. Presidente do tribunal de 
Contas do Espírito Santo. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 09 de junho de 2022. 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Adjunto 

Não obstante o arcabouço processual que já constava dos autos desde 

sua origem e sem sequer se confrontar o parecer anteriormente exarado, promoveu-se 

diligência, ancorada nas infundadas premissas de que estariam ausentes o cálculo do 

impacto orçamentário em 2022 e nos dois exercícios subsequentes e a declaração do 

ordenador despesa, conforme transcrevo: 

[...] 

Fica evidente que o escopo da proposição é o aumento da remuneração dos 
servidores temporários ocupantes do cargo de da área de Tecnologia da 
Informação. Ocorre que por tratar de aumento de remuneração o presente 
projeto de lei deve trazer o cálculo do impacto orçamentário no presente ano de 
exercício bem como nos dois anos seguintes, além da declaração do 
ordenador de despesa. 

Registra-se que na justificativa do presente projeto de lei complementar é 
mencionado que a indicação da disponibilidade orçamentária e financeira e a 
projeção da estimativa de impacto também será feita, caso a caso, como 
condição prévia à efetivação das novas contratações. 
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Contudo, tal previsão não possui amparo legal. A indicação da disponibilidade 
orçamentária e financeira e a projeção da estimativa de impacto deve ser 
apresentada em sua totalidade de forma concomitante a analise do projeto de 
lei. 

Frisa-se que a possibilidade de se fracionar a indicação da disponibilidade 
orçamentária e financeira e a projeção da estimativa de impacto a cada 
contratação não existe no ordenamento jurídico. 

[...] 

Registra-se que consta no presente projeto de lei complementar o respeito ao 
limite prudencial com despesa de pessoal. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela baixada da presente proposição em 
diligência para sanar vício de INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto 
de Lei Complementar n.º 31/2022, de autoria do Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, para o cumprimento dos seguintes 
requisitos legais: 

a) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos dois exercícios 
subsequentes ao que deva entrar em vigor, acompanhada das premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, nos termos do art. 16, I, da LRF; 

b) Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade 
com o plano plurianual e autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, nos termos do art. 16, II, da LRF, e do art. 169, § 1º, II, da 
Constituição Federal; 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 15 de junho de 2022. 

Vinícius Oliveira Gomes Lima 

Coordenador da Setorial Legislativa 

 

Nesse cenário, embora, respeitosamente, divirjamos dos apontamentos 

feitos, reiteramos as informações já prestadas e apresentamos a estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro deste exercício e dois exercícios seguintes 

(2022 a 2024), em atendimento ao item 3.a, da 12.2 - Diligência – PLC 31_22 

(Diligência do Coordenador da Setorial Legislativa): 
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Por fim, quanto ao item 3.b, da 12.2 - Diligência – PLC 31_22 

(Diligência do Coordenador da Setorial Legislativa), DECLARO que o aumento 

decorrente da aprovação do Projeto de Lei Complementar 31/2022, que visa 

alterar a Lei Complementar Estadual 959, de 16 de dezembro de 2020, tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, 

compatibilidade com o plano plurianual e autorização específica na lei de 

diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 16, II, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e do art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal. 

6/7

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 2911D-D8437-BB478



 

 

Na expectativa do integral atendimento às diligências desta Augusta Casa 

de Leis e do deslinde do processo epigrafado, subscrevo-me,  

Cordialmente, 

 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Conselheiro Presidente  
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