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INDICAÇÃO N°   2019 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 

requer de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 174 do Regimento 

Interno, constante da Resolução 2.700 de 16 de julho de 2009, depois de ouvida 

a Mesa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte:  

 

 

INDICAÇÃO 

  
Solicitando que o Governo do Estado promova alterações normativas ao artigo 
29 da Lei Complementar nº 282/2004, alterada pela Lei Complementar nº 
836/2016, acrescentando o §2° para que seja aplicada aos servidores militares a 
possibilidade de reversão ao serviço público daqueles aposentados por 
invalidez, no caso de sua deficiência ser compatível com o exercício de funções 
de caráter administrativo/interno nos órgãos públicos, desonerando os cofres 
públicos, nos moldes abaixo: 

 

Art. 1° - Fica acrescido ao Artigo 29 da Lei nº 282 

o §2° que vigorará com a seguinte redação:  

 

§2° - Fica autorizada a reversão ao serviço público 

dos militares reformados por invalidez nos casos 

em que a sua deficiência seja compatível com o 

exercício de funções de caráter administrativo ou 

interno nos órgãos públicos. 

 
Sala das Sessões, 29 de março de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Os militares estaduais, devido às missões a que se submetem no exercício 

profissional em favor da sociedade capixaba, são alvos constantes de doenças 

laborais que os levam às vezes precocemente a situação de inatividade e/ou 

reforma, com vencimentos que muitas vezes são insuficientes para sua 

manutenção. 

  

Somente em alguns casos excepcionais, existe a possibilidade desses servidores 

servirem novamente à força estadual na repreensão à criminalidade e assim 

galgarem melhores ganhos ao fim de suas carreiras ao completarem o tempo 

máximo na ativa.  

 

Assim, em nossa proposta existe a previsão expressa dos militares aposentados 

precocemente por invalidez que não tem condição de voltarem à ativa, a 

optarem pela reversão ao serviço público, para o exercício de cargos com função 

administrativa ou interna em órgãos públicos do Estado, que sejam compatíveis 

com sua capacidade para exercer.  

 

Desta forma, visamos atender aos anseios sociais da sociedade e dar condições 

condignas e utilidade aos policiais militares, em função da excepcionalidade de 

em determinado período estarem obrigados a serem afastados de suas funções 

com proventos muito abaixo do necessário para sua manutenção digna, 

concedendo a opção de retornarem para o serviço, desonerando a folha de 

pagamento dos servidores inativos e ampliando a prestação de serviços para o 

Estado. 

 

Repita-se que esta medida não cria novas despesas para o Executivo Estadual, 

uma vez que os proventos já são pagos pelos cofres públicos, possibilitando 

assim, que o Executivo passe a contar com a força de trabalho, experiência e 

qualificação desses profissionais como contrapartida.  
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Face o exposto, ao apresentar e justificar esta Indicação para futuro Projeto de 

Lei, conclamo aos ilustres Deputados Estaduais desta Augusta Assembleia 

Legislativa, para que o apoiem, em benefício dos nossos militares estaduais 

aposentados e reformados. 

 
 

 

 

Sala das Sessões, 29 de março de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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