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MANIFESTAÇÃO SETORIAL LEGISLATIVA 
 
 
Projeto de Lei Complementar nº 28/2022  
Autor: Senhor Governador do Estado 
Assunto: “Institui o regime especial de trabalho 
para os servidores públicos da Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou  
dependente com deficiência.” 

 
Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Senhor Governador do Estado apresentou o referido Projeto de Lei Complementar nº 

28/2022 com a nobre intenção de estabelecer o “regime especial de trabalho” a ser 

concedido aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional 

do Poder Executivo Estadual que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência 

(compreendido como aquele que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com diversas barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições 

com as demais pessoas, nos termos previstos na Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho 

de 2015, sujeitos também à submissão de inspeção médica oficial, na forma a ser 

definida em regulamento). 

 

A proposição avança para definir que este “regime especial de trabalho” garantirá ao 

servidor público o exercício de jornada semanal de trabalho 30% (trinta por cento) 

inferior à estabelecida para o cargo do qual é titular (sem a necessidade de 

compensação de horário e prejuízo de sua remuneração e terá prazo indeterminado de 

modo a perdurar enquanto presentes os pressupostos que ensejaram a sua 

concessão), devendo esta jornada ser cumprida dentro do horário de expediente 

regular do órgão ou entidade ao qual o servidor se encontra vinculado, observado: (1º) 

pedido formal por requerimento nos termos que especifica; (2º) o atendimento de 

requisitos previstos no art. 4º da pretensa norma e, ainda, (3º) que o benefício deverá 

ser individualizado para cada vínculo, na hipótese de o servidor acumular cargo. O 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350031003500320038003A00540052004100, Documento 
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projeto de lei complementar em apreço igualmente dá outras medidas correspondentes 

à execução de seu objeto normativo. 

 

O Procurador designado emitiu consubstanciado Parecer Técnico/Jurídico (fls. 20 a 28 

dos presentes autos eletrônicos) pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 28/2022. Em tempo, registramos 

que a Procuradora carregou a sua fundamentação com adequada legislação e 

jurisprudência. 

 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento do Procurador designado, opino pelo 

ACOLHIMENTO do Parecer Técnico/Jurídico pelo mesmo exarado (fls. 20 a 28 dos 

autos eletrônicos). 

Vitória (ES), 14 junho de 2022. 

 
 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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