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PROJETO DE LEI Nº           /2018 
 

 

Revoga a legislação em vigor referente às 

Licenças e Afastamentos provisórios 

concedidos aos ocupantes de cargos 

públicos eletivos no âmbito do Estado. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

D E C R E T A: 

 

 

 

Art. 1º Esta Lei revoga a legislação em vigor referente às Licenças e 

Afastamentos provisórios concedidos aos ocupantes de cargos públicos eletivos no 

âmbito do Estado. 

Art. 2º Os afastamentos e as licenças provisórias dos agentes públicos que 

ocupem cargos eletivos poderão ocorrer na forma estabelecida na Constituição 

Estadual, e no caso dos Deputados Estaduais, na forma concomitante com o 

Regimento Interno. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Ficam revogadas as Leis nos: 10/1947; 11/1947; 12/1947; 13/1947; 

14/1947; 15/1947; 16/1947; 17/1947; 18/1947; 19/1947; 30/1947; 73/1948; 75/1948; 

88/1948; 89/1948; 111/1948; 113/1948; 115/1948; 147/1948; 197/1949; 198/1949; 

199/1949; 200/1949; 201/1949; 202/1949; 203/1949; 205/1949; 209/1949; 210/1949; 

211/1949; 212/1949; 213/1949; 221/1949; 225/1949; 229/1949; 230/1949; 247/1949; 
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248/1949; 317/1949; 488/1951; 580/1951; 720/1953; 807/1954; 924/1955; 1.068/1956; 

1.223/1957; 1.356/1957; 1.431/1959; 2.043/1964; 2.226/1966; 

 

Palácio Domingos Martins, em 17 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

Coordenador do Projeto Revisa ALES 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

O objetivo do presente Projeto de Lei é REVOGAR as leis que concederam 

licenças e afastamentos provisórios aos ocupantes de cargo público eletivo no âmbito 

do estado, por se tratarem de leis que já perderam sua eficácia, uma vez que possuíam 

prazo determinado. 

Em plano geral, um texto normativo é produzido para ser utilizado sine die, ou 

seja, por tempo indeterminado. Assim, ao elaborar um texto legal o legislador o 

produz de modo a reger as relações jurídicas a perder de vista. No entanto, o 

legislador pode estabelecer, desde a sua edição, limite a permanência do material que 

produz, seja submetendo-o a limites de tempo, seja a situações de fato.  

Esse prazo de vigência da norma torna a Lei em “lei temporária” ou “lei de 

vigência temporária”, já que ela tem sua vigência determinada pelo próprio texto 

legal que a expressa, de modo que ela permanecerá em vigor durante o tempo para 

ela especificado ou enquanto a situação excepcional, nela prevista, ocorrer. 

A lei não sendo temporária em razão da não expressa vigência dessa 

temporalidade, tendo em seu corpo de artigos que trazem o estabelecimento de prazo 

de vigência de alguma ação criada pela própria, torna-se da mesma forma temporária, 

especialmente em caso de norma específica. 

Em suma, as normas de vigência temporária, ainda que sem expressar tal desejo 

do legislador, apresentam a peculiaridade de serem aplicáveis aos casos ocorrentes 

durante o período em que estiveram vigentes mesmo depois de terminado o prazo por 

ela estabelecido ou situação de fato nela prevista. 

No caso concreto, a norma temporária apresenta um período onde a autoridade 

especificamente irá gozar de um período de licença ou afastamento, sendo específica 

tanto a ocorrência quanto o agente beneficiado. 

Trata-se de licença e afastamento dos cargos por prazo determinado, fato que 

dependia de lei específica, ocasionando a vigência de várias leis, no entanto, sem 

qualquer efeito jurídico depois de esgotado o prazo estipulado na própria norma. 
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Razão pela qual se faz necessária a REVOGAÇÃO das referidas normas, 

conforme art. 141, inciso II, da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, que trata 

do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa. 

O presente projeto de lei de revogação, após a apreciação do Grupo de Trabalho 

de Consolidação das Leis – Revisa Ales e das Comissões de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, será submetido ao Plenário da Casa. 

Portanto, ante todo o exposto acima, solicito o concurso dos Nobres Colegas à 

apreciação e à aprovação do presente Projeto de Lei. 
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