
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº            

     
 

Dispõe sobre a antecipação integral do 
enquadramento dos servidores titulares 
do cargo efetivo de Técnico Legislativo 
Júnior da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – ALES, 
previsto na Lei Complementar nº 893, 
de 06 de abril de 2018.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º O enquadramento dos servidores titulares do cargo efetivo de 

Técnico Legislativo Júnior previsto de forma escalonada pela Lei Complementar 

nº 893, de 06 de abril de 2018, e efetuado por meio do Ato nº 324, de 18 de abril 

de 2018, e do Ato nº 559, de 06 de junho de 2018, será antecipado integralmente 

em 1º (primeiro) de julho de 2020. 

 

Parágrafo único. A antecipação do enquadramento de que trata este 

artigo será efetivada por meio de Ato da Mesa Diretora da ALES. 

 
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos financeiros a partir de 1º (primeiro) de julho de 2020. 

 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 17 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

Trata-se de Projeto de Lei Complementar visando a antecipação do 

enquadramento dos servidores titulares do cargo efetivo de Técnico Legislativo 

Júnior da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales, previsto na 

Lei Complementar nº 893, de 06 de abril de 2018 e efetuado por meio do Ato da 

Mesa Diretora da Ales nº 324, de 18 de abril de 2018. 

Por meio da Lei Complementar nº 893, de 2018, os servidores titulares do 

cargo efetivo de Técnico Legislativo Júnior foram enquadrados na estrutura 

remuneratória de que trata o Anexo VII-A da Lei Complementar nº 708, de 28 de 

agosto de 2013, com base no tempo de serviço prestado na Ales, todavia o 

referido enquadramento foi estabelecido na legislação de forma segmentada, 

sendo concedido a cada processo de progressão o acréscimo de 02 (duas) 

referências, além das obtidas por merecimento, até que se alcance o número de 

referências estabelecidas pelo enquadramento.  

Através do Ato nº 324, de 18 de abril de 2018 (servidores ativos) e do Ato 

nº 559, de 06 de junho de 2018 (servidores inativos), foi realizado o referido 

enquadramento, sendo sua concessão efetivamente iniciada por meio do 

processo de progressão ocorrido em outubro de 2018. 

Por meio da Lei Complementar nº 905, de 23 de abril de 2019, a Lei 

Complementar nº 893, de 2018, foi alterada, sendo acrescido o § 7º em seu artigo 

1º, antecipando para abril de 2019 o enquadramento com previsão para ocorrer 

no processo de progressão de outubro de 2019, com o intuito de amenizar uma 

incongruência detectada após a publicação do Ato nº 324, de 2018. 

Todavia, apesar de todos os esforços em amenizar certas incongruências 

detectadas na legislação que rege o enquadramento dos servidores titulares do 

cargo efetivo de Técnico Legislativo Júnior, é notório que os mesmos continuam 

desfavorecidos com o enquadramento realizado de forma segmentada, haja vista 

que somente alcançam o acréscimo de 02 (duas) referências a cada processo de 

progressão que acontece a cada 02 (dois) anos.  
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É sabido que o referido enquadramento foi realizado da forma que era 

viável financeiramente na época de sua concessão, todavia, na atual conjuntura 

tornou-se viável sua alteração, possibilitando a antecipação integral do 

enquadramento dos servidores da carreira de Técnico Legislativo Júnior, da 

mesma forma que foi realizada para as demais carreiras desta Casa de Leis. 

Sendo assim, o presente projeto visa antecipar integralmente o 

enquadramento dos servidores titulares do cargo efetivo de Técnico Legislativo 

Júnior, previsto de forma segmentada pela Lei Complementar nº 893, de 2018, 

conforme levantamento já previsto no Ato nº 324, de 2018 (servidores ativos) e no 

Ato nº 559, de 2018 (servidores inativos), a partir de 1º (primeiro) de julho de 

2020. 

Por fim, salientamos que o presente projeto atende aos ditames da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e das demais normas concernentes às finanças públicas, 

uma vez que as despesas do Poder Legislativo Estadual, relativas a 2020, 

apontam disponibilidade orçamentária e financeira que permite sua execução. 

Por todo o exposto, e, sobretudo, por se firmar como consectário 

necessário do princípio da isonomia – eis que se faz injustificado o tratamento 

desigual à carreira de Técnico Legislativo Júnior – temos a certeza de que essa 

nobre Casa Legislativa, apreciando o teor do presente projeto e as razões que o 

justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa. 
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