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Vitória, 21 de maio de 2008.

MENSAGEM/Nº 001/08

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, conforme art. 115 da
Constituição  Estadual,  o  anexo  Projeto  de  Lei,  que  tem  por  finalidade  reajustar  os  vencimentos,  proventos  e  pensões  dos
servidores administrativos deste MP-ES. O reajuste proposto tem o mesmo percentual, de 5% (cinco por cento), concedido para
o quadro de pessoal do Poder Executivo e Poder Judiciário.

O reajuste busca manter os vencimentos dos servidores nos patamares de quando foram criados, evitando perdas inflacionárias
e, a conseqüente desmotivação com o trabalho causada pela redução da remuneração.

O presente projeto de lei tem uma repercussão financeira equivalente a 0,29% (zero vírgula vinte e nove por cento) no valor da
folha de pagamento, para a qual possuímos disponibilidade orçamentária, sem comprometer os limites estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, resultado de economia obtida através de ações administrativas que buscam a otimização dos recursos
existentes  conjugadas  com  medidas  de  melhoria  da  produtividade  e  da  qualidade  dos  serviços  prestados  à  comunidade
capixaba. 

Acompanha o  presente  projeto  de  lei  a  Declaração de Atendimento ao  Limite  de  Pessoal  Definido  pela  LRF e  o  impacto  da
repercussão financeira na despesa com pessoal.

Certos da peculiar atenção dessa Augusta Assembléia Legislativa e sua habitual sensibilidade aos pleitos que buscam a melhoria
dos serviços públicos, antecipadamente agradecemos e solicitamos REGIME DE URGÊNCIA.

Atenciosamente,

FERNANDO ZARDINI ANTONIO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

EXMº. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-ES
DEPUTADO GUERINO ZANON
NESTA

PROJETO DE LEI Nº  176/2008

Reajusta  as tabelas  de  vencimentos dos cargos
administrativos do Ministério Público do Estado

do Espírito Santo – MP-ES.
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Art. 1º Ficam reajustados, a partir de 1º.4.2008, em 5% (cinco por cento) as tabelas de vencimentos dos
cargos administrativos do MP-ES, efetivo e em comissão.

Parágrafo único. Aplica-se o reajuste de que trata o caput ao valor dos proventos e pensões dos servidores
administrativos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias próprias
previstas na Lei Estadual nº 8.822, de 25 de janeiro de 2008 e Portaria nº 436, de 30 de janeiro de 2008.

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

REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DECLARAMOS que a aprovação do presente Projeto de Lei, concedendo um reajuste de 5,0% (cinco por
cento),  a  partir  de  1º  de  abril  de  2008,  nos  vencimentos,  proventos  e  pensões  dos  servidores
administrativos  do  Ministério  Público-ES,  vai  gerar  um  impacto  orçamentário  e  financeiro  anual  de
aproximadamente 0,29% (zero vírgula, vinte e nove por cento) de acréscimo na despesa com as folhas de
pagamento de pessoal do MP-ES.

Informamos, também, que existe saldo orçamentário aprovado no Orçamento do exercício de 2008 — Lei
Orçamentária nº 8.822 de 25 de janeiro de 2008, para atender a presente despesa, assim como atende os
dispositivos legais da Lei Complementar nº 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Vitória, 21 de maio de 2008

FERNANDO ZARDINI ANTONIO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA


