
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 
 
 PROJETO DE LEI Nº      /2019  

 
Fixa os subsídios dos Secretários de 
Estado. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Ficam fixados, nos termos do § 2º do art. 28 da Constituição 

Federal e do inciso X do art. 56 da Constituição Estadual, os subsídios dos 
Secretários de Estado em R$ 18.940,56 (dezoito mil, novecentos e quarenta 
reais e cinquenta e seis centavos). 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei nº 10.978, de 18 de 
janeiro de 2019, destinadas a esse fim, que serão suplementadas, se 
necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 
partir de 1º de dezembro de 2019. 

 
Art. 4º Fica revogada a Lei nº 10.827, de 06 de abril de 2018, apenas ao que 

concerne o atual subsídio dos Secretários de Estado do Espírito Santo. 

 
Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
Deputado Estadual - PSD 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei fixa os subsídios dos Secretários de Estado, 
conforme disposto no § 2º do Art. 28 da Constituição Federal e no inciso X, do Art. 56, 
da Constituição Estadual.  

Como é de conhecimento geral, o Exmo. Governador do Estado 
encaminhou a essa Casa a Mensagem, que redundou no Projeto de Lei, a fim de 
conceder reajuste de 3,5% (três vírgula cinco por cento) aos servidores estaduais do 
Poder Executivo. Esse reajuste, se aprovado, poderá acarretar desestímulo aos 
servidores para a ocupação de cargos de chefia.  

O presente projeto de lei corrige essa situação, pois reajusta os subsídios 
dos Secretários de Estado no mesmo patamar concedido aos servidores do Poder 
Executivo, isto é, 3,5 % (três vírgula cinco por cento). Evita, com isso, o prejuízo à 
estruturação funcional dos órgãos estaduais dentro do limite da capacidade financeira 
do Estado, respeitando e mantendo o equilíbrio fiscal e solidez das contas públicas. 

Ressalte-se que o reajuste proposto resultará um acréscimo anual em gastos com pessoal 
do Poder Executivo, despesas que correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei nº 
10.978, de 18 de janeiro de 2019, destinadas a esse fim, que serão suplementadas, se necessário.  

Por fim, o Projeto de Lei revoga a Lei nº 10.827, de 06 de abril de 2018, ao que concerne o 
atual  subsídio dos Secretários de Estado do Espírito Santo.  

 
Diante das explanações acima transcritas, solicitamos aos demais Deputados o apoio 

necessário à aprovação do presente projeto. 

 
 
 
 
 

Identificador: 380035003300300031003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-11-26T14:58:44-0300




