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Vitória,      26    de   fevereiro    de 2010

Mensagem n º       041 / 2010

Senhor Presidente:

Encaminho  à  apreciação  dessa  Casa  Legislativa,  o  anexo  Projeto  de  Lei  Complementar  com  a  finalidade  de  criar  o  cargo  de  Técnico  em  Gestão  de
Pessoas e autorizar a contratação temporária de pessoal para execução de atividades nas áreas de gestão de pessoas, nutrição e biblioteconomia no âmbito da Secretaria de
Estado da Educação – SEDU.

O Estado do Espírito Santo vem envidando esforços no sentido de modernizar e estruturar seu quadro de pessoal. Nesta toada, a Administração Pública
Estadual criou diversos cargos, tais como os de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista Administrativo e Financeiro, a serem preenchidos por
profissionais com formação superior e com o escopo de atender as demandas de pessoal dos diversos Órgãos da Administração Direta.

A criação do cargo de Técnico em Gestão de Pessoas é parte integrante e essencial do projeto de revitalização do corpo funcional do Estado, posto que
tais profissionais exercerão o papel  de executar  políticas  de profissionalização do servidor  público estadual,  diagnosticando e apresentando soluções  para problemas desta
seara. 

O exercício da função de gerenciamento de pessoal é primordial dentro do contexto de reestruturação do quadro, pois garante que os servidores estarão
sistematicamente organizados e em plenas condições para o exercício de suas atribuições. Por conseguinte, assegura-se que os valores investidos em pessoal pelo Executivo
Estadual sejam diretamente revertidos à sociedade, pela prestação de serviços públicos com a eficiência e qualidade desejadas. 

A  carência  deste  tipo  de  profissional  é  verificada  em  diversos  órgãos  do  Estado,  já  existindo  uma  demanda  emergencial  na  Secretaria  de  Estado  da
Educação,  especialmente  nas  formações  Serviço  Social,  Psicologia,  Nutrição  e  Biblioteconomia,  razão  pela  qual  proponho,  também,  a  autorização  para  a  contratação
temporária de alguns profissionais das formações acima elencadas.

Tal  autorização  justifica-se  porque  é  sabido  que  a  atividade  de  docência  é  extremamente  desgastante  do  ponto  de  vista  psicológico,  o  que,  via  de
conseqüência, pode trazer implicações negativas na relação entre alunos e professores. Esta situação pode obstaculizar o avanço do processo de aprendizado a que se propõe a
nova política da SEDU e a chegada destes profissionais pode contribuir significativamente já no ano letivo de 2010.

Diante destes fatos e face a urgência da demanda da SEDU, encaminho no incluso Projeto de Lei Complementar proposta de criação do cargo de Técnico
em Gestão de Pessoas e autorização de contratação, pela SEDU, de 11 profissionais para atuação imediata. Saliento, por oportuno, que estas contratações somente ocorrerão
até que seja realizado concurso público para o referido cargo, que suprirá com servidores efetivos esta demanda emergencial. 

A  repercussão  orçamentário-financeira  deste  projeto  complementar  de  lei,  para  o  exercício  de  2010  foi  estimada  em  R$  2.823.097,31  (dois  milhões,
oitocentos e vinte e três mil  e noventa e sete reais e trinta e um centavos).  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.

Por todo o exposto, tenho a certeza de que essa Casa de Leis, apreciando o seu teor e as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa, por
reconhecer o interesse público que ela traduz.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2010

Cria o cargo de Técnico em Gestão de Pessoas, institui o respectivo Plano de Cargos e Subsídios e dá outras providências.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  Fica criado o cargo de provimento efetivo de Técnico em Gestão de Pessoas,  com jornada de trabalho de 40 (quarenta)  horas  semanais,  cujas
atribuições, requisitos e vagas estão descritos no Anexo I desta Lei.

§  1º  O  cargo  criado  por  esta  Lei  Complementar  é  vinculado  à  Secretaria  de  Estado  responsável  pela  Gestão  de  Recursos  Humanos  e  se  destina  a
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desenvolver atividades voltadas às áreas gestão de pessoas ou áreas afins dos diversos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Estadual.

§ 2º O regime jurídico aplicado aos servidores nomeados para o cargo criado no “caput” deste artigo será o estatutário, estabelecido na Lei Complementar
nº 46, de 31.01.1994 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo.

§ 3º Os servidores nomeados para o cargo criado no “caput” deste artigo serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos dos §§ 4º e 8º do artigo 39 da Constituição da República
Federativa do Brasil.

Art. 2º Para efeito desta Lei Complementar considera-se:

I - carreira: organização de um ou mais cargos em classes e referências;

II - cargo: conjunto de ações similares quanto à natureza do trabalho e às habilidades/características exigidas de seu ocupante;

III - classe: diferencial do grau de exigência de requisitos dentro do    mesmo cargo;

IV - referência: posição na Tabela de Subsídio;

V - progressão: passagem do servidor para uma referência imediatamente superior à ocupada, dentro da mesma classe e em sentido horizontal;

VI - promoção: passagem do servidor de uma classe para outra, em sentido vertical;

VII - subsídios: remuneração fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória, nos termos dos §§ 4º e 8º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil; e

VIII - interstício: lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor se habilite à progressão ou à promoção;

TÍTULO II
DO INGRESSO E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 3º O ingresso no cargo criado por esta Lei Complementar ocorrerá na classe I e na 1ª (primeira) referência da Tabela de Subsídio, mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos.

§1° O concurso referido no caput  poderá,  quando couber,  ser  realizado por  áreas  de especialização,  de acordo com a necessidade da Administração e
conforme dispuser o edital de abertura do certame, observada a legislação pertinente.

§2° Poderá ser exigido pelo Edital do concurso público inscrição na entidade de fiscalização e de registro da profissão.

Art. 4º Os candidatos aprovados em concurso público cumprirão o estágio probatório constitucional, na forma definida no Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo e deverão atender às regras específicas estabelecidas no regulamento desta Lei Complementar.

TÍTULO III
DA PROGRESSÃO

Art. 5º  A progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior,  dentro da mesma classe,  e dar-se-á no interstício de 2 (dois)
anos.

Art. 6º. A progressão não poderá ocorrer durante o estágio probatório do servidor.

Parágrafo único. O servidor que for aprovado no estágio probatório terá direito a evoluir 1 (uma) referência na classe, observadas as normas contidas no
art. 7º.

Art. 7º. Será interrompida a contagem do interstício previsto no artigo 5º desta Lei Complementar, em virtude de:

I – penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Espírito Santo;

II – falta injustificada;

III – faltas ou ausências, justificadas ou abonadas, superiores a 3 (três), ininterruptas ou não, no período de avaliação;

IV – licença para trato de interesses particulares;

V – licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro, quando superior a 30 (trinta) dias, ininterruptos ou não, no período de avaliação;

VI – licença para tratamento de saúde, superior a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não, no período de avaliação, exceto as licenças por doenças graves,
especificadas em lei, por doença ocupacional, por acidente em serviço e por gestação;

VII – licença por motivo de doença em pessoa da família, superior a 30 (trinta) dias, ininterruptos ou não, no período de avaliação;

VIII – licença para atividade política eleitoral;

IX – prisão, mediante sentença transitada em julgado.

X – afastamento do exercício do cargo ou para atividades fora do Poder Executivo Estadual;

XI – afastamento para exercício de mandato eletivo, nos termos do artigo 38 da Constituição da República Federativa do Brasil;

§ 1º A interrupção da contagem do interstício determinará o seu reinício.
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§ 2º A interrupção de que trata o inciso X deste artigo não se aplica aos servidores afastados para exercício de mandato em sindicato ou para exercício de
cargo em comissão de direção e chefia.

Art. 8º A progressão será publicada no Diário Oficial do Estado, com vigência a partir do 1º dia do mês seguinte ao de ocorrência do direito.

TÍTULO IV
DA PROMOÇÃO

Art. 9º A promoção é a passagem de uma classe para outra, em sentido vertical, na mesma referência, por meio de seleção, e dar-se-á no interstício de 5
(cinco) anos.

Art.  10.  A promoção ocorrerá  sempre no mês de  junho  para  os  servidores  que  completarem interstício  de  5  (cinco)  anos  até  31  de  dezembro  do  ano
anterior.

Parágrafo único. A promoção será publicada no Diário Oficial do Estado, com vigência a partir de 1º julho.

Art. 11. A promoção dependerá de classificação em processo de seleção:

I - da classe I para classe II serão promovidos 50% (cinqüenta por cento) dos servidores, observado o interstício de 5 (cinco) anos na classe I;

II - da classe II para classe III 50% (cinqüenta por cento) dos servidores, observado o interstício de 5 (cinco) anos na classe II.

Art. 12. O processo de seleção será regulamentado por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

TÍTULO V
DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EXCEPCIONAIS

 
Art.  13.  Fica  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  autorizada  a  celebrar  contrato  administrativo  de  prestação  de  serviço,  por  prazo  determinado,  para

admissão de pessoal em caráter temporário, para atender necessidades emergenciais no desempenho das tarefas que fazem parte das atribuições descritas no Anexo I desta Lei
Complementar.

Art.  14.  As  contratações  previstas  no  art.  13  respeitarão  o  prazo  de  até  12  (doze)  meses,  podendo  ser  prorrogadas  por,  no  máximo,  igual  período  e
rescindidas a qualquer tempo por interesse da administração.

 

Art. 15. É proibido o desvio de função do pessoal contratado na forma desta Lei Complementar.

Art. 16. É proibida a contratação, nos termos desta Lei Complementar, de servidores das administrações direta e indireta, da União, dos Estados e dos
Municípios, exceto as acumulações permitidas constitucionalmente.

 
Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará na responsabilidade da autoridade contratante e do

contratado, inclusive solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado. 
 
Art. 17. Aplicam-se ao pessoal contratado os mesmos deveres, proibições e responsabilidades vigentes para os servidores públicos integrantes do órgão a

que forem subordinados, além daqueles descritos na Lei Complementar nº 46, de 10.01.1994, com suas alterações posteriores.
 
Art. 18. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado, nos termos desta Lei Complementar, serão apuradas mediante sindicância, concluída

nos mesmos prazos e procedimentos estabelecidos para os servidores efetivos, assegurada a ampla defesa e contraditório.
 
Art. 19. O contrato firmado, de acordo com os termos desta Lei Complementar, extinguir-se-á sem direito à indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - por conveniência da administração;

IV - quando o contratado incorrer em falta disciplinar.
 
Art. 20. Os contratados, na forma da presente Lei Complementar, serão segurados do Regime Geral da Previdência Social, conforme §13 do artigo 40 da

Constituição da República Federativa do Brasil.
 
Art. 21. O processo de seleção simplificado dos contratados temporariamente será definido pela Secretaria de Estado de Educação – SEDU.
 
Art. 22. O quantitativo máximo de pessoal a ser admitido mediante contratação temporária, bem como a carga horária a que estarão submetidos são os

constantes do Anexo II que integra esta Lei Complementar.

Parágrafo único. O subsídio a ser pago ao pessoal contratado temporariamente será o referente à Classe I, Referência 1, da tabela de subsídio a que se
refere o art. 23 desta Lei Complementar.

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. A tabela de subsídios do cargo criado no artigo 1º desta Lei Complementar é a constante do Anexo III, que integra esta Lei Complementar.
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Parágrafo único. Os subsídios fixados nas tabelas constantes desta Lei Complementar serão alterados por lei ordinária.

Art. 24. O Anexo I, a que se refere o caput do artigo 1º da Lei nº 8.590, de 04.7.2007, alterado pelas Leis nºs 8.876, de 27.5.2008, 8.964, de 21.7.2008 e
9.376, de 28.12.2009 passa a vigorar com a redação constante no Anexo IV desta Lei Complementar.

Art. 25. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por conta de dotações orçamentárias da Lei n° 9.400, de 21 de janeiro de
2010, que serão suplementadas, se necessário.

Art. 26.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

 

ANEXO I, a que se refere o “caput” do artigo 1º

CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO DE PESSOAS
Atribuições:

Implementar planos, programas e projetos voltados à execução dos objetivos e atividades
profissionais, de cunho interinstitucional e interprofissional, objetivando articulação com a
sociedade, comunidade, órgãos representativos e da rede de prestação de serviços;

Acompanhar e avaliar esforços, pessoas e recursos para o desenvolvimento e execução de
planos, ações e projetos, buscando garantir o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia das políticas implementadas; 

Multiplicar as informações necessárias através da elaboração de manuais, relatórios, cursos e
outras formas de difusão de conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento e capacitação
profissional do conjunto de servidores do Estado; 

Elaborar documentos diversos, captando, consolidando dados e informações para revisão dos
planos de trabalho;

Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a
intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade,
evitando desperdício de esforços e ampliando a eficácia dos resultados; 

Desempenhar outras atribuições de acordo com sua unidade e natureza de trabalho, conforme
determinação superior e de acordo com sua área de formação;

Executar atividades relacionadas à área de formação de acordo com as necessidades da
Administração Pública Estadual;

Prestar atendimento ao público e ao órgão, de acordo com as especificidades de sua área de
atuação;
Requisitos:
Graduação em Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Estatística,
Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Sociologia.
Quantidade de vagas: 70

ANEXO II - a que se refere o artigo 22.

QUADRO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

CARGO QUANT. CARGA HORÁRIA

Técnico em Gestão de Pessoas 11 40h/semanais
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ANEXO III – a que se refere o art. 23. 

TABELA DE SUBSÍDIO 
CARGA HORÁRIA: 40 HS - VALORES EM R$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
III 3.168,00 3.263,04 3.360,93 3.461,76 3.565,61 3.672,58 3.782,76 3.896,24 4.013,13 4.133,52 4.257,53 4.385,25 4.516,81 4.652,31 4.791,88 4.935,64 5.083,71
II 2.640,00 2.719,20 2.800,78 2.884,80 2.971,34 3.060,48 3.152,30 3.246,87 3.344,27 3.444,60 3.547,94 3.654,38 3.764,01 3.876,93 3.993,24 4.113,03 4.236,42
I 2.200,00 2.266,00 2.333,98 2.404,00 2.476,12 2.550,40 2.626,92 2.705,72 2.786,89 2.870,50 2.956,62 3.045,31 3.136,67 3.230,77 3.327,70 3.427,53 3.530,35

CARGO CLASSE REFERÊNCIAS

Técnico em 
Gestão de
Pessoas

ANEXO IV – a que se refere o art. 24

CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Atribuições:
Elaborar,  coordenar,  supervisionar,  avaliar  e  executar  atividades
relacionadas  com  atendimento  ao  público  e  com  a  administração  de
pessoal, material e patrimonial; informação, documentação, processos,
compras, finanças, orçamentos e outras atividades correlatas no âmbito
da Administração Pública.
Requisitos:
Graduação  em  Administração,  Ciências  Contábeis,  Ciências
Econômicas e Direito.
Quantidade de vagas: 270
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