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Vitória,   12    de   dezembro        de 2008.

Mensagem n º   300      / 2008

Senhor Presidente:

Encaminho  à  apreciação  dessa  Casa  de  Leis  o  projeto  de  lei  complementar  visando
estabelecer  possibilidade  de  instituição  de  fundações  públicas  de  direito  público  e  de  direito  privado.  O
projeto prevê, ainda, regramento básico para estes futuros entes da administração indireta do Estado, além
de  elencar  as  atividades  que  poderão  exercer,  em  consonância  com  o  disposto  no  art.  37,  XIX  da
Constituição Federal.

A proposta tem por escopo implementar política de modernização da gestão pública,
por  meio  de  atuação  de  pessoas  jurídicas,  sem fins  lucrativos,  com atribuições  especializadas  em searas
sociais, a fim de conferir maior eficiência no atendimento das demandas da sociedade, e, por conseguinte,
promover o avanço social dentro do paradigma de gestão democrática proposto para o Estado.

Apesar  de  possuírem  certa  autonomia,  importante  ressaltar  que  as  pessoas  jurídicas
que porventura venham existir em razão deste projeto de lei se submeterão ao controle interno e externo,
bem como às regras gerais de licitação e contratos administrativos e à exigência de concurso público para a
integração de seus quadros, todos característicos do regime jurídico público. 

Saliento que somente poderá  ser  instituída  fundação  para  desempenho de  atividades
estatais não-exclusivas de Estado, de forma a vedar que entidades de direito  privado exerçam atividades
em áreas em que seja necessário o uso do poder de polícia.

Em observação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal,  informo que o projeto
lei não implica em aumento de despesas, mas tão-somente a democratização da gestão pública, razão pela
qual  deixo  de  encaminhar  a  Declaração  de  Atendimento  ao  Limite  de  Pessoal  Definido  pela  LRF  e  o
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social.

Dada  a  importância  da  matéria  conto  com  o  apoio  e  a  compreensão  de  Vossa
Excelência e seus dignos pares para aprovação da matéria.

                         Atenciosamente 

      PAULO CESAR HARTUNG GOMES
                   Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 49/2008

Define  áreas  de  atuação  estatal,  sujeitas  a  desempenho  por
fundação pública, no âmbito da administração pública estadual e
dá outras providências.

Art.  1º  O  Poder  Executivo,  mediante  lei  específica,  poderá  criar  ou  autorizar  a
instituição  de  fundação  sem  fins  lucrativos,  integrante  da  Administração  Pública  Indireta,  com
personalidade jurídica de direito público ou privado. 
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Parágrafo único. A Fundação com personalidade jurídica de direito privado, somente
poderá desempenhar atividade estatal que não seja exclusiva de Estado nas  áreas de:

I - saúde;
II - assistência social;
III - cultura;
IV - desporto;
V - ciência e tecnologia;
VI - meio Ambiente;
VII - previdência complementar do servidor público;
VIII - comunicação social;
IX - promoção do turismo estadual;
X - educação;
XI - criança e adolescente; 
XII - habitação;
XIII - sistema prisional.

Art. 2º O regime jurídico das fundações com personalidade jurídica de direito privado
que forem instituídas nos termos desta lei complementar caracterizar-se-á, no mínimo, pelo seguinte:

I - autorização legislativa específica para criação;
II  -  possibilidade  de  adoção  de  regime  especial  para  os  bens  que  integram  seu

patrimônio e sejam indispensáveis à prestação de seus serviços;
III - sujeição aos órgãos de controle interno e externo;
IV  -  submissão  às  regras  gerais  de  licitação  e  contratos  administrativos,  podendo

adotar regulamento próprio, nos termos do parágrafo único do art. 119 da Lei 8.666/93; 
V  -  admissão  de  pessoal  precedida  de  concurso  público  e  sob  regime  da

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Art.  3º  As  fundações  com  personalidade  jurídica  de  direito  público  que  forem

instituídas com base nesta lei sujeitar-se-ão a regime jurídico caracterizado, no mínimo, pelo seguinte:

I - criação mediante lei específica;
II - bens sujeitos ao regime especial dos bens públicos;
III - sujeição aos órgãos de controle interno e externo;
IV - submissão às regras gerais de licitação e contratos administrativos;
V - admissão de pessoal precedida de concurso público e sob regime estatutário. 

Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.


