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Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

O deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO, signatário, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 174 do 

Regimento Interno, seja encaminhado à Casa Civil do Governo do Estado (CV), a 

presente: 

 

INDICAÇÃO 

 

Para que o Governo do Estado encaminhe Projeto de Lei a esta Casa, propondo a 

Gratificação de Serviço Extra dos Militares e dos Policiais Civis do Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências, conforme abaixo descrito: 

 

Artigo 1º - A Gratificação de Serviço Extra, prevista na Lei Complementar nº 112, de 

13.01.1998, passa a incorporar os vencimentos e proventos dos militares do Estado do 

Espírito Santo e se constitui, a partir da vigência desta Lei Complementar, em 

vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente a atualização 

decorrente de revisão geral da remuneração dos militares estaduais, nos termos do 

Art. 37, inciso X da Constituição da República Federativa do Brasil, na forma de 

Estabilidade Financeira no valor correspondente ao soldo do posto ou graduação do 

militar. 

 

§ 1º Os valores correspondentes à incorporação da Gratificação de Serviço Extra, na 

forma estabelecida no caput deste artigo, são extensivos aos militares da inatividade e 

pensionistas dependentes de ex-militares. 

 

§ 2º É defeso integrar o valor incorporado para efeito de base de cálculo para 

qualquer outra vantagem pecuniária. 
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Artigo 2° - A Gratificação de Serviço Extra, prevista na legislação vigente dos 

policiais civis, que percebem remuneração diversa do subsídio, passa a incorporar a 

remuneração destes servidores, e se constitui, a partir da vigência desta Lei 

Complementar, em vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita a 

atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos, nos 

termos do Art. 37, inciso X da Constituição da República Federativa do Brasil, na 

forma de Estabilidade Financeira nos valor correspondente ao vencimento básico de 

seu cargo e categoria. 

 

§ 1º Os valores correspondentes à incorporação da Gratificação de Serviço Extra, na 

forma estabelecida no caput deste artigo, são extensivos aos policiais civis 

aposentados e pensionistas de policiais civis. 

 

§ 2º É defeso integrar o valor incorporado para efeito de base de cálculo para 

qualquer outra vantagem pecuniária. 

Artigo 3° - A incorporação da Gratificação de Serviço Extra, prevista na legislação 

vigente, dos militares e policiais civis que percebem remuneração na forma de 

subsídio, será feita diretamente na alteração das respectivas tabelas remuneratórias. 

 

Parágrafo único - A alteração das tabelas de subsídio, serão extensivas aos militares 

da inatividade, pensionistas de ex- militares, policiais civis aposentados e 

pensionistas de ex-policiais civis. 

 

Artigo 4° - Nos casos de aposentadoria proporcional, prevista nas normas 

constitucionais e na legislação vigente, dos policiais civis e militares, os subsídios, 

proventos, pensões, quotas-soldo, reformas ou reservas remuneradas serão 

calculados, proporcionalmente, com base nas tabelas contidas na legislação específica 

de cada cargo, a partir da publicação da presente Lei Complementar. 
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Artigo 5° - O caput do artigo 2º da Lei Complementar nº 662, de 28.12.2012 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º A ISEO é a indenização dos gastos presumivelmente havidos pelo servidor 

militar ou policial civil convocado extraordinariamente, fora de suas escalas ordinárias 

de serviço, em eventos previsíveis ou não, que exijam reforço ao serviço operacional de 

policiamento ostensivo, das atividades fins do Corpo de Bombeiros Militar ou da 

atividade de policia judiciária ou técnica-científica, a critério da Administração.” (NR) 

 

Artigo 6° - O caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 662/2012 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º A percepção da ISEO dependerá da efetiva prestação de serviço em operações 

policiais, em atividades-fim de polícia militar, bombeiro militar ou policial civil, 

condicionado à escala prévia de serviço de duração mínima de 06 (seis) horas e máxima 

de 12 (doze), não podendo exceder seis escalas mensais aos militares estaduais e quatro 

escalas mensais aos policiais civis.” (NR) 

 

Artigo 7° - O artigo 4º da Lei Complementar nº 662/2012 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 4º A ISEO dos militares e policiais civis será o valor equivalente a 80 (oitenta) 

Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, a ser pago por escalas de 06 

(seis) horas. 

Parágrafo único. Nos casos em que a escala ultrapassar o horário previsto no caput 

deste artigo, o militar ou policial civil farão jus ao recebimento proporcional do valor, 

não podendo em qualquer caso ultrapassar 36 (trinta e seis) horas mensais aos 

militares estaduais ou 24 (vinte e quatro) horas mensais aos policiais civis, e em 

ambos os casos o limite de horas por escala fixado no artigo 3º. 

 

Artigo 8º - Ficam os respectivos Comandantes Gerais das instituições militares e o 

Delegado Chefe da Policia Civil do Estado do Espírito Santo autorizados a fomentar as 

escalas operacionais previstas na Lei Complementar nº 662/2012. 
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Artigo 9º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se 

necessário. 

 

Artigo 10 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Artigo 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões, em 02 de Abril de 2019. 

 

 

                                        CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – PSL – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se de Indicação de Projeto de Lei Complementar que visa adequar a sistemática 

remuneratória dos profissionais de segurança pública do Estado do Espírito Santo a 

uma nova realidade jurídica. 

Há de se observar que tanto os militares estaduais quanto os policiais civis possuem 

em suas legislações, pertencentes ao seu arcabouço normativo próprio, a previsão de 

perceber, mensalmente, as chamadas “Gratificação de Serviço Extra”, independente de 

qual regime tais servidores estejam atrelados para efeitos remuneratórios. 

Inobstante a tais fatos, advindos de cada legislação própria, verificamos uma 

incoerência normativa ao compará-las com a determinação prevista para os demais 

servidores públicos de nosso estado, em relação às horas extras a serem laboradas. 

Para clarificarmos nossa visão salutar se torna explicitarmos os comandos previstos na 

Lei Complementar nº 46/1994 atinentes ao tema, vejamos: 

“Art.  104.  O  serviço  extraordinário  será  remunerado  com  acréscimo  de 

cinqüenta por cento em relação à hora normal de trabalho. 

§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações 

excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, 

e não excederá cento e oitenta dias por ano.” 

É cediço por todos que o serviço extraordinário nas instituições responsáveis pela 

segurança pública em nosso estado não possuem, nunca possuíram e longe está de 

serem situações excepcionais e temporárias. 

Décadas já se passaram e de forma ininterrupta estão nossos operadores de segurança 

pública laborando e percebendo esta rubrica remuneratória, quer estejam na 

sistemática soldo, vencimento básico ou subsídio. 

Todavia, o governo do estado estruturou um modelo adequado para a fomentação da 

prestação de serviços dos operadores de segurança pública sociedade capixaba, enqua

nto  o  número  de  servidores  das  instituições  não  são recompostos,  nos  termos  
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das  respectivas  leis  de  fixação  de  efetivos.  Trata-se da Indenização Suplementar de 

Escala Operacional  –  ISEO,  instituída  via  a  Lei Complementar  nº  662/2012.  Há de 

se ressaltar que esta norma jurídica deve  ser aperfeiçoada, objetivando o fim proposto 

pelo presente projeto. 

 

Em suma o presente projeto, ora posto a apreciação, reveste-se de uma análise jurídica 

em relação ao sistema remuneratório dos militares e policiais civis convergindo, 

dentro sistemática adotada pelo governo do estado, imposta pela Lei Complementar  

nº  637/2012,  mas  observando  as  peculiaridades  de  cada instituição,   a   uma   

proposta   que   pretende   por   termo   às   chamadas   “Escalas Especiais”   

moldando-a   dentro   da   remuneração   dos   servidores,   bem   como   a fomentação 

da ISEO até que o governo possa, em uma visão estratégica, recompor de  forma  

adequada  os  efetivos  das  instituições  que  enfrentam  diretamente  a criminalidade 

em solo capixaba, ante a responsabilidade a todos imposta nos termos do caput do art. 

144 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Estas são as razões que justificam o presente projeto de Lei Complementar. 

Face o exposto, esperamos contar com apoio a esta indicação para Projeto de Lei, 

considerando-se tratar de medida justa. 

 

Sala das Sessões, em 02 de Abril de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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