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Mensagem nº 163/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “Dispõe sobre pagamento de um abono aos 

Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual.” 

A presente proposta tem por objetivo proporcionar aos servidores, especialmente àqueles que recebem menores salários, um 

Natal com melhores condições financeiras, contribuindo para o bem-estar do servidor e dos seus familiares, nesta época do ano 

em que a confraternização e as comemorações natalinas são tradições em nossa cultura. 

A concessão deste Abono decorre do resultado obtido com adoção de medidas para redução e qualificação do gasto público, a 

partir de 2015, num esforço conjunto do Governo e dos servidores públicos, e da melhora no desempenho da arrecadação 

estadual, permitindo-nos avançar mais este passo na valorização do servidor, sem comprometer a situação fiscal do Estado. 

O valor estimado com a concessão do abono é de R$ 134.001.000,00 (cento e trinta e quatro milhões e um mil reais), 

beneficiando, aproximadamente, 89.334 servidores entre ativos e inativos, cujos recursos estão previstos nas disponibilidades 

orçamentárias destinadas ao pagamento de pessoal, podendo ocorrer crédito adicional.  

Em observância às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 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, Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o empenho de Vossas Excelências no 

sentido de aprovar o presente Projeto de Lei. 

 

Vitória, 06 de novembro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 301/2018 
 

Dispõe sobre o pagamento de um abono aos Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual. 

 

Art. 1º Aos servidores ativos, estatutários, celetistas, contratados por designação temporária, aos aposentados e aos 

pensionistas dependentes de ex-servidores beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, e aos que recebem 

complementação de aposentadoria, vinculados ao Poder Executivo Estadual, será concedido um abono no valor de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), em parcela única, não incorporável à remuneração a qualquer título.  

 

Parágrafo único. O abono de que trata o caput deste artigo não será devido a servidores cedidos a outros Poderes e entes, na 

forma dos arts. 54 e 54-A da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e aos servidores licenciados sem remuneração. 

 

Art. 2º Aos servidores do magistério público estadual será concedido o abono no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), não incorporável à remuneração, a qualquer título, para jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais, e proporcionais nas 

demais jornadas e aos dias de efetivo exercício no ano de 2018.  

 

§ 1º O abono mencionado no caput deste artigo será devido aos professores ativos efetivos, celetistas e contratados por 

designação temporária, aposentados e aos pensionistas dependentes de ex-professores. 

§ 2º Em relação aos aposentados e pensionistas será considerado, por inteiro, o exercício de 2018. 

§ 3º A aplicação da proporcionalidade prevista no caput não resultará em abono com valor inferior a R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais), tampouco superior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

 

Art. 3º O abono de que trata esta Lei será pago no mês de dezembro de 2018 e não integrará os vencimentos para efeito de 

concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos. 

 

Parágrafo único. Sobre o valor do abono não incidirão descontos e vantagens pessoais, exceto se a legislação em vigor assim 

o determinar. 
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Art. 4º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal fará jus à percepção 

de um único abono no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

 

Parágrafo único. O servidor inativo e o pensionista, com proventos ou pensões acumuláveis fará jus à percepção de um único 

abono no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias contidas na Lei nº 

10.784, de 18.12.2017, e em seus créditos adicionais, ficando o Poder Executivo autorizado a promover as alterações no plano 

plurianual para o quadriênio 2016-2019, e abrir os créditos orçamentários adicionais necessários ao cumprimento desta Lei.  

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Projeto de Lei nº 310/2018, da Mesa Diretora, que dispõe sobre o pagamento de abono 

no valor de R$ 1.500,00 aos servidores da Assembleia Legislativa. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68403&arq

uivo=Arquivo/Documents/PL/102459997226112018-

assinado(7246)(7245).pdf#P68403 

 
 

 

 

Projeto de Lei nº 302/2018, oriundo da Mensagem nº 03/2018, do Tribunal de Justiça, 

que concede abono pecuniário aos servidores do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário 

do Estado do Espírito Santo. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68353&arq

uivo=Arquivo/Documents/PL/PL3022018-assinado.pdf#P68353 

 

 

 

Projeto de Lei nº 303/2018, oriundo da Mensagem nº 02/2018, do Tribunal de Contas 

do Estado, que dispõe sobre pagamento de abono pecuniário aos servidores do Quadro 

de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado - TCEES. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68354&arq

uivo=Arquivo/Documents/PL/PL3032018-assinado.pdf#P68354 

 

 

 

Projeto de Lei nº 304/2018, oriundo da Mensagem nº 02/2018, da Procuradoria Geral de 

Justiça, que concede abono pecuniário, no mês de dezembro de 2018, aos servidores 

administrativos do Ministério Público do Estado - MPES. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68355&arq

uivo=Arquivo/Documents/PL/PL3042018-assinado.pdf#P68355 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68403&arquivo=Arquivo/Documents/PL/102459997226112018-assinado(7246)(7245).pdf#P68403
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68403&arquivo=Arquivo/Documents/PL/102459997226112018-assinado(7246)(7245).pdf#P68403
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68403&arquivo=Arquivo/Documents/PL/102459997226112018-assinado(7246)(7245).pdf#P68403
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68353&arquivo=Arquivo/Documents/PL/PL3022018-assinado.pdf#P68353
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68353&arquivo=Arquivo/Documents/PL/PL3022018-assinado.pdf#P68353
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68354&arquivo=Arquivo/Documents/PL/PL3032018-assinado.pdf#P68354
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68354&arquivo=Arquivo/Documents/PL/PL3032018-assinado.pdf#P68354
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68355&arquivo=Arquivo/Documents/PL/PL3042018-assinado.pdf#P68355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68355&arquivo=Arquivo/Documents/PL/PL3042018-assinado.pdf#P68355
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Projeto de Lei nº 305/2018, oriundo Mensagem nº 03/2018, da Defensora Pública-

Geral, que concede abono pecuniário aos membros e servidores ativos e inativos da 

Defensoria Pública do Espírito Santo 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68356&arq

uivo=Arquivo/Documents/PL/PL3052018-assinado.PDF#P68356 

 

 

 
 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68356&arquivo=Arquivo/Documents/PL/PL3052018-assinado.PDF#P68356
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68356&arquivo=Arquivo/Documents/PL/PL3052018-assinado.PDF#P68356

