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Vitória,   20         de      novembro       de  2012 

 

 

Mensagem nº     300     /2012 

 

Senhor Presidente: 

 

Tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa Casa de Leis o anexo projeto 

de lei, propondo a concessão de abono aos servidores do Poder Executivo, no pagamento do mês 

de dezembro de 2012. 

 

O projeto de lei prevê a concessão de abono aos servidores ativos, 

estatutários, celetistas, contratados por designação temporária, voluntários militar, aos aposentados 

e aos pensionistas dependentes de ex-servidores, vinculados ao Poder Executivo da Administração 

Direta, das Autarquias e das Fundações, no valor de R$ 700 reais, em parcela única, não 

incorporável à remuneração a qualquer título. 

 

O investimento previsto com a concessão do abono está estimado em R$ 

63.885.367,00 milhões, sendo R$ 31.956.617,00 milhões com os servidores administrativos e 

magistério da SEDU; R$ 9.054.129,00 milhões com os servidores da Saúde, R$ 16.760.058,00 

milhões com os servidores da Segurança Pública. Com os demais servidores serão investidos R$ 

7.005.663,00 milhões. No total serão beneficiados aproximadamente 87.500 servidores entre 

ativos, aposentados,  pensionistas e voluntários militares. 

 

Ressalta-se que os recursos a serem investidos no abono estão previstos 

dentro das disponibilidades orçamentárias destinadas ao pagamento de pessoal, consignadas na Lei 

Orçamentária nº 9.782, de 03/01/2012, razão pela qual não haverá necessidade de suplementação. 

 

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/2011 a Dezembro/2011. 

 

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, 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI Nº 434/2012 

 
 

Dispõe sobre pagamento de abono aos servidores do 

Poder Executivo. 

 

 

Art. 1º Os servidores ativos, estatutários, celetistas, contratados por 

designação temporária, os aposentados e os pensionistas dependentes de ex-servidores, vinculados 

ao Poder Executivo da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, terão direito ao 

pagamento de um abono no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), em parcela única, não 

incorporável à remuneração a qualquer título. 

 

Parágrafo único. O abono de que trata o caput deste artigo será extensivo 

aos voluntários de que trata a Lei nº 3.196, de 09.01.1978, e da Lei nº 5.625, de 30.03.1998, e 

alterações posteriores. 

 

Art. 2º O magistério público estadual, terá direito ao pagamento de um abono 

no valor de R$ 700,00 (setecentos 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 2012 

 

§ 1º O abono mencionado no caput deste artigo será devido aos professores 

ativos efetivos, celetistas e contratados por designação temporária, professores aposentados e aos 

pensionistas dependentes de ex-professores. 

 

§ 2º Em relação aos aposentados e pensionistas será considerado, por inteiro, 

o exercício de 2012.  

 

Art. 3º O abono de que trata esta lei será pago no mês de dezembro de 2012 e 

não integrará os vencimentos para efeito de concessão de vantagens pessoais e fixação de 

proventos. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias contidas na Lei nº 9.782 de 03 de janeiro de 2012, destinadas a esse fim, e 

serão suplementadas, se necessário.  

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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ESTIMATIVA CONCESSÃO DE ABONO R$ 700,00   

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO PROJETO DE LEI 

ÁREAS BENEFICIADAS VALORES EM R$ 

SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 31.956.617,00 

SERVIDORES DA SAÚDE 9.054.129,00 

SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA 16.760.058,00 

DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 7.005.663,00 

PREVISÃO DE GASTOS – EXERCÍCIO 2012 63.885.367,00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


