
 

RESOLUÇÃO Nº 1.747, DE 17 DE JANEIRO DE 1995 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 17, 
inciso XXVI, da Resolução nº 1.600, de 11 de dezembro de 1991 
(Regimento Interno), promulga a seguinte Resolução: 
  
Art. 1º Concede aos servidores da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, com exceção dos cargos mencionados nos artigos 2º e 3º 
desta Resolução, o reajuste de vencimento de 9,12% (nove vírgula doze 
por cento), referente à reposição salarial dos meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 1994. 
  
Art. 2º Pelo princípio isonômico previsto no artigo 38, § 1º, da Constituição 
Estadual, o vencimento dos cargos de Diretor Geral da Secretaria, 
Secretário Geral da Mesa, Procurador Geral da Assembléia Legislativa e 
de Chefe de Gabinete da Presidência, passa ser de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais), já incluídos neste valor o percentual de 9,12% (nove vírgula 
doze por cento), correspondente à reposição salarial referente aos meses 
de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1994. 
  
Art. 3º Os cargos de Subdiretor Geral e Secretário da Mesa para Assuntos 
Econômicos passam a ter vencimento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos 
reais), já incluídos neste valor o percentual de 9,12% (nove vírgula doze 
por cento), correspondente à reposição salarial referente aos meses de 
setembro, outubro, novembro e dezembro de 1994. 
  
Art. 4º Os vencimentos previstos nesta Resolução, são extensivos aos 
inativos, em cargos de igual denominação ou equivalentes, aos servidores 
estáveis, ao pessoal em disponibilidade deste Poder, bem como aos 
pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro. 
  
Art. 5º As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se 
necessário. 
  
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 1995. 
  
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

  
Palácio Domingos Martins, em 17 de janeiro de 1995. 
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1º Secretário 
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2º Secretário 
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