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INDICAÇÃO N. º      /2019 

 

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 

INDICAÇÃO do seguinte: 

 

 Encaminha ao Governador do Estado indicação para inclusão do §2º no 

artigo 1º da Lei Complementar 201 de 03 de maio de 2001.  

 

Cuida de indicação legislativa encaminhada a ao Governo do Estado do Espirito Santo 

com o fito de dirimir qualquer dúvida sobre a plenitude da aplicabilidade da Lei 

Complementar 849/2017. 

 

A inclusão do §2º na Lei em questão sana-se uma lacuna da Lei que no concerne aos 

assentamentos funcionais daqueles nobres Policiais Militares que durante os anos de 

préstimos à sociedade capixaba trabalham diuturnamente.  

 

A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo vem expedindo regularmente as novas 

cédulas de identidade contendo a indicação do posto e da graduação correspondente aos 

proventos do militar e de ex-comendante geral, todavia por falta de norma não altera os 

dados nos assentamentos funcionais dos militares que tem direito à nova indicação de 

posto/graduação. 

 

Essa alteração se faz necessária, haja vista que o militar que buscou o setor competente 

da instituição e está de posse da nova cédula de identidade possuiu atualmente dois 

postos/graduações, uma que está na cédula de identidade e outra que consta nos seus 

assentamentos funcionais. 

 

Identificador: 370035003100320035003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Imperioso ressaltar que a proposta não gera quaisquer custos para o erário e por certo faz 

muita justiça a esses valorosos homens que por décadas lutaram em favor da sociedade 

capixaba. 

 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e responsável de Vossa Excelência frente ao 

Executivo desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a esta Indicação, ao passo 

que aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração. 

 

Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2019. 

 

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL - PSL 
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PROJETO DE LEI N.º       /2019 

 

Inclui o parágrafo §2º no artigo 1º da Lei 

Complementar nº 201 de 03 de maio de 

2001. 

 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O policial militar, quando transferido para a reserva remunerada com o direito 

previsto no art. 48 e respectivo parágrafo único da nº Lei 3.196, de 9 de janeiro de 1978, 

terá registrado na sua carteira de identidade funcional o posto ou a graduação equivalente 

aos proventos que vier a receber. 

 
§1º O registro conterá a indicação do posto ou graduação correspondente aos proventos 

do militar, calculados com base no art. 48 e respectivo paragrafo único da Lei nº 3.196, de 

09 de janeiro de 1978.  

 
§2º A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo deverá fazer as alterações no seu 

banco de dados – SIARHES – obedecendo o novo posto ou graduação 

correspondente aos proventos do militar. 

 

 
 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL - PSL 
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JUSTIFICATIVA 

 

A inclusão do §2º na Lei em questão sana-se uma lacuna da Lei que no concerne aos 

assentamentos funcionais daqueles nobres Policiais Militares que durante os anos de 

préstimos à sociedade capixaba trabalham diuturnamente.  

 

A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo vem expedindo regularmente as novas 

cédulas de identidade contendo a indicação do posto e da graduação correspondente aos 

proventos do militar e de ex-comendante geral, todavia por falta de norma não altera os 

dados nos assentamentos funcionais dos militares que tem direito à nova indicação de 

posto/graduação. 

 

Essa alteração se faz necessária, haja vista que o militar que buscou o setor competente 

da instituição e está de posse da nova cédula de identidade possuiu atualmente dois 

postos/graduações, uma que está na cédula de identidade e outra que consta nos seus 

assentamentos funcionais. 

 

Imperioso ressaltar que a proposta não gera quaisquer custos para o erário e por certo faz 

muita justiça a esses valorosos homens que por décadas lutaram em favor da sociedade 

capixaba. 

 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e responsável de Vossa Excelência frente ao 

Executivo desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a esta Indicação, ao passo 

que aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração. 
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