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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº _____ / 2017 

             

 EMENTA: 

Altera a Lei Complementar nº 287, de 16 

de junho de 2004, que reorganiza a 

Procuradoria-Geral da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

e dá outras providências, vedando a 

possibilidade de contratação de novos 

procuradores na vacância dos cargos 

atuais.  

 

Art. 1º O artigo 19 da Lei Complementar nº 287, de 16 de junho de 2004, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

 

Art. 19. A carreira de Procurador da Assembleia Legislativa, composta por cargos 

de provimento efetivo de mesma denominação, compõe-se de 04 (quatro) categorias 

escalonadas, observada a seguinte estrutura e respectivos quantitativos:  

 

I - Procurador Adjunto – 03 (três) cargos; 

II - Procurador de 3ª Categoria - 02 (dois) cargos;  

III - Procurador de 2ª Categoria - 02 (dois) cargos;  

IV - Procurador de 1ª Categoria - 02 (dois) cargos.  

 

§ 1º. A carreira de Procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo é composta por 09 (nove) cargos. 

§ 2º. Sem prejuízo ao exposto acima, a Mesa poderá nomear o procurador geral 

por Ato da Mesa, nos termos do artigo 6º desta Lei. 
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§ 3º. Até que o quantitativo previsto no §1º seja atingido, fica vedada a realização 

de novas contratações na vacância dos atuais, devendo, após atingido tal quantitativo, ser 

realizada uma alteração para adequação estrutural do artigo 3º desta Lei.  

 

Art. 2º Esta lei entre em vigor na data de sua publicação 

 

 

Vitória - ES, 05 de dezembro de 2017. 
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JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista os altos gastos anuais com servidores públicos, apresentamos através deste 

projeto de lei complementar as adequações necessárias à Procuradoria-Geral desta Casa de 

leis.  

Atualmente a Ales possui 14 procuradores-adjuntos, 09 procuradores e ainda 01 procurador-

geral e gasta mensalmente uma média de R$ 444.307,14 sem considerar os encargos e 

funções gratificadas e anualmente R$ 5.331.685,68. 

Importante destacar que importantes casas de Leis no sudeste do país possuem um número 

muito perto do que estamos propondo, as vezes, até menor proporcionalmente ao número de 

cadeiras de deputados. Por exemplo: Na Assembleia de São Paulo são 94 deputados e 20 

procuradores e na Assembleia de Minas Gerais são 77 deputados e 18 procuradores.  

Isso ocorre, pois assim como no Congresso Nacional nessas 2 assembleias, os processos 

legislativos recebem parecer das consultorias temáticas.  

Desta forma, estaria a ALES mais perto de cumprir os princípios fundamentais que balizam a 

efetiva regularidade da Administração Pública, quais sejam: moralidade, eficiência e 

economicidade. 

Certos de que a reorganização traria uma economia perto de 3 milhões por ano para esta 

Casa de Leis, e mais, estaria adequando a uma realidade, submetemos esta proposição e 

contamos com o apoio dos demais parlamentares.  
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