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Vitória,   20     de   dezembro     de 2012. 

 

 

Mensagem n º    342/2012 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

Encaminho à apreciação dessa Assembléia Legislativa o anexo Projeto 

de Lei Complementar que propõe alteração do caput do artigo 3° da Lei Complementar n° 

332 de 20.10.2005, que instituiu o Programa de Incentivo à Atuação Policial, por meio de 

bônus pecuniário, aos policiais civis e militares, pela apreensão de armas de fogo sem 

registro e/ou autorização legal de porte. 
 

Referido dispositivo legal estabelece que o valor anual destinado ao 

“Programa de Incentivo à Atuação Policial” não deve ultrapassar o limite de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), o que considerando o elevado número de apreensões de 

armas de fogo e acessórios, vem impedindo a continuidade do pagamento do bônus 

pecuniário aos policiais, mesmo havendo reserva orçamentária disponível na SESP e seus 

órgão vinculados para tal fim. 
 

Vale esclarecer que a alteração proposta não implicará repercussão 

financeira imediata, não se aplicando as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

Ressaltamos que o pagamento do bônus pecuniário vem demonstrando 

ser uma excelente forma de incentivo à atuação dos servidores policiais, haja vista o 

excelente resultado alcançado pelas polícias civil e militar na apreensão de armas de fogo, 

acessórios e munições em situação ilegal ou irregular após a instituição do Programa de 

incentivo à Atuação Policial, repercutindo de forma positiva no combate à criminalidade, 

notadamente na diminuição dos índices de homicídios e roubos. 
 

Ante o exposto, espero, Senhor Presidente, a acolhida necessária à 

proposta ora apresentada.  

 

Atenciosamente, 

                          

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N º 001/2013 

 
Altera ao artigo 3° da Lei Complementar nº 332, de 

20.10.2005, que instituiu o Programa de Incentivo à 

Atuação Policial, por meio de bônus pecuniário, aos 

policiais civis e militares, pela apreensão de armas de 

fogo sem registro e/ou autorização legal de porte. 

 

 

 

Art. O artigo 3º da Lei Complementar nº 332, de 20.10.2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º O Poder Executivo, após análise de conveniência e 

oportunidade, definirá por decreto a duração, extensão e 

possibilidade de prorrogação do programa instituído por esta Lei 

Complementar. 

 

Parágrafo único. (...)” (NR) 

 

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

 


