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Mensagem nº  044/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de Lei 

que “Reajusta os proventos de aposentadorias e pensões, oriundos dos segurados do 

ES-PREVIDÊNCIA, cujos benefícios não são contemplados pela paridade”. 

A Lei 10.815/2018 deixou de incluir os aposentados e pensionistas, abrangidos 

pelo art. 40 § 3º e 8º da Constituição Federal e art. 2º da E.C 41/2013, razão pela qual 

o projeto visa minimizar os impactos das perdas inflacionárias, corrigindo os proventos 

e pensões, em consonância com as disposições previstas na Constituição Federal 

quanto à revisão geral anual. 

Importante ressaltar que a proposta está em consonância com a capacidade 

orçamentária e financeira do Estado, fruto de um esforço de organização administrativa 

e fiscal, a despeito da conjuntura econômica do Estado e do País. 

Em observância às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - 

Lei de Responsabilidade Fiscal, segue, em anexo, a estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro, bem como a declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

Diante das considerações acima expostas, Senhor Presidente e Senhores 

Deputados, solicito o empenho de Vossas Excelências no sentido de aprovar o 

presente Projeto de Lei Complementar. 

 

Vitória, 04 de abril 2018. 

 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI Nº 090/2018 

Reajusta os proventos de aposentadorias 

e pensões dos segurados do ES-

PREVIDÊNCIA, cujos benefícios não são 

contemplados pela paridade. 

 

Art. 1º Os segurados do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo-

ES-PREVIDÊNCIA que recebem os benefícios de aposentadoria e pensão de que trata 

o art. 40 § 3º e 8º da Constituição Federal de 1988 e art. 2º da E.C 41/2003, não 

contemplados pelo Instituto da paridade, terão seus proventos reajustados em 5% 

(cinco por cento). 

 

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias contidas na Lei nº 10.784, de 18/12/2017, destinadas a esse 

fim. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 

partir de 1º de abril de 2018. 
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