
PROJETO DE LEI Nº 79/2010

Altera a redação do artigo 4º Lei nº 5.547, de 24/12/1997 que dispõe sobre gratificação especial
aos servidores que atuarem no exame de candidatos a habilitação para condução de veículos

automotores.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º O artigo 4º da Lei Estadual n. 5.547 de 24/12/1997, passa a ter a seguinte redação:

“Art.  4º  A  participação  em  área  de  exame  será  facultada  aos  servidores
públicos estaduais, da administração direta e indireta, estatutários e celetistas,
estes com mais de 05 (cinco) anos de serviço público, observados os requisitos
e normas estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Parágrafo  único.  Nas  bancas  de  exames  práticos  de  direção  veicular  será
garantida  a  participação  de,  no  mínimo,  50  %  (cinqüenta  por  cento)  de
servidores  públicos  estaduais  não  pertencentes  ao  quadro  do  DETRAN/ES.
(...)” (NR)

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

Sala das Sessões, em 23 de março de 2010.

SARGENTO VALTER DE PAULA
Deputado Estadual – PSB

JUSTIFICATIVA

O Projeto  de  Lei  que  ora  apresentamos  visa  aprimorar  o  atendimento  ao  cidadão,  já  que  ao
exigir-se o mínimo de cinco anos no serviço púbico para que o servidor participe de banca de
avaliação impedir-se-á que o servidor ainda não estável, participe destas avaliações.
 
Por  outra  órbita  o  servidor  que  preenche  tal  requisito  além  de  estar  resguardado  pela
estabilidade,  possuir  um  maior  conhecimento  do  funcionamento  do  aparato  estatal,  está



menos vulnerável a pressões e intimidações que possam dificultar a prestação do serviço.
 
Um segundo critério também estipulado pelo Projeto de Lei em questão é o de um quantitativo
de servidores não pertencentes ao quadro do Detran para participar das bancas de avaliação,
cujo  o  objetivo  é  permitir  uma  parceria  entre  os  examinadores  externos  e  internos,
democratizando ainda mais o serviço prestado.
 
Não obstante saibamos que a regra no serviço público seja a da existência de uma maioria de
servidores  públicos  honestos  e  íntegros  o  Projeto  de  Lei  em  questão  visa  aprimorar  ainda
mais o sistema de avaliação levado a termo pelo Detran-ES e conseqüentemente termos uma
menor incidência de irregularidades na concessão de Carteiras Nacionais de Habilitação ou na
mudança de categoria em CNH.

SARGENTO VALTER DE PAULA
Deputado Estadual – PSB


