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Vitória,    04     de  maio  de 2012. 

 

 

Mensagem  nº.   101   /2012 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Submeto à apreciação dessa Casa de Leis o incluso Projeto de Lei que 

tem por escopo permitir a inscrição automática, no próximo concurso da Polícia Militar do 

Estado, para a admissão de Soldado Combatente (QPMP-C), de todos os candidatos 

inscritos no concurso anterior (Edital n° 001/2011 - CFSD/PMES, de 10 de outubro de 

2011), independentemente do pagamento de taxa, pois alguns candidatos que não 

conseguiram ingressar nos locais de prova por se apresentarem atrasadamente, e, 

inconformados, provocaram tumultos de tal ordem, que outros, que estavam nas salas, 

correram assustados para fora levando consigo o caderno de questões antes do horário 

permitido, implicando na anulação daquela prova. 

 

Em observação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal 

encaminho, anexo, Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal definido pela LRF, 

corroborado pelo Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – janeiro a dezembro de 2011. 

 

Assim, Senhor Presidente, entendo razoável o motivo para a dispensa 

do pagamento de nova inscrição aos candidatos inscritos no concurso anterior e solicito o 

empenho de V. Exa. e dos ilustres pares na aprovação do Projeto de Lei em anexo.            

 

              Atenciosamente 

   

         

 
    JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

             Governador do Estado 

  

 

 

 

 

 

 



PL INSCIRÇÃO AUTOMÁTICA  

EM CONCURSO DE DOLDADO DA PM – Proc. 57775575 

PROJETO DE LEI Nº 166/2012 
 

 

Dispõe sobre o concurso público para admissão 

de Soldado Combatente (QPMP-C) na Polícia 

Militar do Estado do Espírito Santo. 

 

 

 

Art. 1° Ficam automaticamente inscritos no próximo concurso da 

Polícia Militar do Espírito Santo para admissão de soldado combatente (QPMP-C) todos os 

candidatos inscritos no concurso anterior (Edital nº 001/2011 – CFSD/PMES, de 10 de 

outubro de 2011), independentemente do pagamento de taxa. 

  

§1° A inscrição somente será efetivada mediante confirmação pelo 

candidato, que deverá prestar informações e documentos exigidos pelo edital do próximo 

concurso, tomar inteiro conhecimento do edital, acompanhar as eventuais publicações, 

apresentar-se para as provas e demais obrigações dos candidatos. 

  

§2° A inscrição não assegura a realização de prova no mesmo local 

nem afasta nenhuma das exigências do novo edital ou do preenchimento dos requisitos 

previstos na legislação para ingresso na carreira militar, inclusive quanto ao limite de idade 

do candidato. 

 

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

 


