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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2022 

AUTOR: Tribunal de Contas do Estado 

EMENTA: Altera a Lei Complementar 959, de 16 de dezembro de 2020. 

 

DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 34/2022, de autoria do 

Tribunal de Contas do Estado, o qual visa alterar a Lei Complementar 959, de 16 de 

dezembro de 2020, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público. 

O objetivo da proposição consiste na fixação da remuneração dos 

profissionais da área de tecnologia da informação (TI) contratados sob o vínculo 

temporário no valor da remuneração da primeira referência da tabela descrita no 

Anexo I, da Lei Complementar nº622, de 8 de março de 2012, alterada pela Lei 

Complementar 994, de 22 de fevereiro de 2022. 

O procurador designado emitiu parecer pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposição. 

Após, o então Coordenador da Setorial Legislativo solicitou diligência 

para que a Corte de Contas carreasse aos autos os seguintes documentos exigidos 
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pelo art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal para projetos que acarretem aumento 

da despesa: 

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; 

O Tribunal de Contas do Estado, então, anexou aos autos eletrônicos a 

manifestação das fls. 50/56, de cujo conteúdo (fls. 54/55) se extrai as informações 

das alíneas a e b supramencionadas.  

Logo, em razão da instrução dos autos com as informações das fls. 

50/56, sugiro o ACOLHIMENTO do parecer jurídico exarado. 

Vitória, 13 de julho de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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