
Vitória,    12       de      dezembro       de 2008.

Mensagem n º   298   / 2008

Senhor Presidente:

Encaminho  à  apreciação  dessa  Casa  Legislativa  o  anexo  Projeto  de  Lei
Complementar  propondo  a  extinção  de  cargos  e  vagas,  quando  se  suas  vacâncias,  no  âmbito  da
Administração Pública Estadual.

Com vistas a modernização da gestão pública, se mostra primordial a modificação do
Quadro  de  Cargos  do  Estado,  posto  que  a  atual  estrutura  de  cargos  foi  construída  a  partir  de  conceitos
técnicos há muito tempo superados.

Diante  disso,  o  presente  Projeto  que  ora  encaminho,  assim  como  outros  dois  já
aprovados  por  essa  Assembléia,  surge  em  virtude  da  criação  de  novas  carreiras  de  nível  superior  que
exigem  a  mesma  qualificação  profissional  e  da  modernização  da  estrutura  de  recursos  humanos  do
Governo do Estado.

É  importante  ressaltar  que  a  extinção  dos  cargos,  objeto  do  presente  projeto  de  lei,
não  implicará  em  prejuízo  à  Administração  nem  significará  o  abandono  de  tais  funções,  que,  quando
necessárias, continuarão a ser exercidas por profissionais qualificados, integrantes de novas carreiras. 

Frise-se que a  extinção dos cargos somente se  dará quando da vacância de todas  as
vagas ocupadas. Destaque-se, ainda, que qualquer necessidade quanto a eventual carência de servidor na
área será suprida com a atuação de profissionais de qualificação adequada que já ocupam outros cargos de
atribuições  semelhantes  no  quadro  de  servidores  estaduais  ou  com  a  criação  e  estruturação  de  novas
carreiras.

Assim  sendo,  com  fundamento  nas  considerações  acima  expostas  e  diante  das
tendências  de  modernização  da  gestão  de  pessoal  na  Administração  Pública  Estadual,  proponho  a
extinção,  na vacância,  de 35 cargos,  totalizando 259 vagas  a  serem extintas,  conforme especificados  no
Anexo I, parte integrante do Projeto de Lei Complementar. 

Por todo o exposto, tenho a certeza de que essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor
do  projeto,  anexo,  e  as  razões  que  o  justificam,  apoiará  e  aprovará  esta  iniciativa,  por  reconhecer  o
interesse público que ela traduz.

atenciosamente



PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 48/2008

Extingue cargos e vagas no âmbito da Administração Pública
Estadual.

Art. 1º Ficam extintos os cargos descritos no anexo I desta lei complementar, com o
respectivo quantitativo de vagas, quando de suas vacâncias.  

Art.  2º  Fica  a  Secretaria  de  Estado  responsável  pela  Administração  de  pessoal,  em
observância ao art. 1º desta lei complementar, autorizada a declarar a vacância e a extinção dos cargos por
meio de portaria.

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



ANEXO I - a que se refere o Art. 1º.

CARGOS A SEREM EXTINTOS NA VACÂNCIA

VAGAS A
SEREM

EXTINTAS NA
VACÂNCIA

QUADRO PERMANENTE - PADRÃO 1 A 15
ADMINISTRADOR 01.1.15 31

ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15 19

BIOLOGO QP-15 3

CIRURGIAO DENTISTA 05.1.15 9

CONTADOR 03.1.15 3

ENFERMEIRO 05.1.15 17

ENGENHEIRO 04.1.15 2

ENGENHEIRO AGRONOMO 04.1.15 1

FARMACEUTICO 05.1.15 12

MEDICO 05.1.15 56

MEDICO SANITARISTA 05.1.15 2

NUTRICIONISTA 05.1.15 2

PSICOLOGO 06.1.15 2

VETERINARIO 05.1.15 3

QUADRO PERMANENTE - EXTINTO IESP
ADMINISTRADOR 37

ADMINISTRADOR HOSPITALAR NIVEL SUPERIOR 2

ANALISTA DE SISTEMAS 4

ARTISTA PLASTICO 2

BIBLIOTECARIO (cód. 1440) 1

CONTADOR (cód. 1446) 12

ECONOMISTA 1

ENGENHEIRO MECANICO 1

ESTATISTICO 1

ODONTO CIRURGIAO BUCOMAXILOFACIAL 3

PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 9

QUADRO PERMANENTE - DEMAIS CARGOS
ADMINISTRADOR  V 1

ADVOGADO  V 1



ASSISTENTE SOCIAL   V 1

BIBLIOTECARIO (cód. 204) 9

ENGENHEIRO ELETRECISTA  V 1

HISTORIADOR V 1

JORNALISTA V 1

PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR I 2

PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR II 3


