
 

RESOLUÇÃO Nº 1.748, 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 Fica concedido aos servidores do Tribunal de Contas 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 virgula doze 
por cento ), referente à reposição salarial dos meses de setembro, 
outubro, novembro e dezembro de 1994. 
  
Art. 2º Pelo principio isonômico previsto no artigo 38, § 1º, da Constituição 
Estadual, o vencimento dos cargos de Diretor Geral de Secretária, 
Secretário Geral das Sessões e de Chefe de Gabinete da Presidência, 
passa a ser de R$ 4.000.00 ( quatro mil reais ), já incluidos neste valor o 
percentual de 9,12% ( nove virgula doze por cento ), correspondente à 
reposíção salarial referente aos meses de setembro, outubro, novembro e 
dezembro de 1994. 
  
Art. 3º Os cargos de Subdiretor Geral de Secretária, Secretário Geral da 
Procuradoria, Controlador Geral Administrativo, Controlador Geral 
Técnico, Chefe de Controladoria Técnica e Chefe de Controladoria 
Administrativa, passam a Ter o vencimento fixado em R$ 3.200.00 ( Três 
mil e duzentos reais ), já  incluidos neste valor o percentual de 9,12% ( 
nove virgula deze por cento), correspondente à reposíção salarial 
referente aos meses de setembro, outubro, novembro, e dezembro de 
1994.    
  
Art. 4º O artigo 2º, da Resolução nº 1.716 de 22 de junho de 1994, passa 
a Ter a seguinte redação: 
  

“Art. 2º Dois cargos de inspetor e os três cargos de Consultor de 
Finanças Publicas, criados por esta Resolução, serão extintos à 
proporção que houver o preenchimento respectivo dos dois e três 
primeiros cargos efeitos de Controlador de Finanças Públicas de 
requisitos correlatos aos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do artigo 
anterior.”                                                                  

  



Art. 5º Os vencimentos previstos nesta Resolução, são extensivos aos 
inativos, em cargos de igual denominação ou equivalentes, aos servidores 
estáveis, ao pessoal em disponibilidade deste Tribunal de Contas, bem 
como aos pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo 
Monteiro. 
  
Art. 6º As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se 
necessário. 
  
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 1995 
  
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Palácio Domingos Martins, em 17 de janeiro de 1995. 

  
MARCOS MADUREIRA 

Presidente 
  

JOSÉ CARLOS GRATZ 
1º Secretário 

  
CARLOS MAGNO PIMENTEL 

2º Secretário 
  
Este texto não substitui o original publicado no DPL de 17.01.1995. 


