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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADO LORENZO PAZOLINI 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2019 

 
Revoga a Lei Complementar nº 
266, de 24 de setembro de 2003, 
que Dispõe sobre o custo da 
estada dos ocupantes de cargos 
públicos que menciona, e dá 
outras providências. 

 
Art. 1º Fica revogada a Lei Complementar nº 
266, de 24 de setembro de 2003, que dispõe 
sobre o custo da estada dos ocupantes de 
cargos públicos que menciona, e dá outras 
providências.  
 
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.  
 

Sala das Sessões, em 08 de abril de 
2019.  
 

DELEGADO LORENZO PAZOLINI 
Deputado Estadual 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
A Lei Complementar nº 266/2003 estabelece o 
pagamento de “Auxílio-Moradia” para 
Secretário de Estado ou ocupante no cargo de 
provimento em comissão especial – QCE, níveis 
1,2,3, que se deslocarem para o Espírito Santo. 
A quantia corresponde ao pagamento mensal de 
30% (trinta por cento) subsídio/vencimento, 
conforme o caso.  
 
A edição do Jornal A Gazeta de 07/04/2019 
divulgou que, a Secretaria de Estado da Saúde - 
SESA, somente nos três primeiros meses desse 
ano gastou R$ 106 mil com o pagamento de 
auxílio-moradia.  
 
Assim, objetivo desta Proposta é acabar com a 
concessão do referido Auxílio Moradia, 
contribuindo, assim, com as ações de redução, 

qualificação e racionalização do gasto público; 
bem como com o enfrentamento à grave e 
profunda crise econômica e financeira que vem 
assolando o país e o Espírito Santo.  
 
Este projeto se revela, ainda, uma ferramenta 
que auxiliará na redução do índice de 
desempregados no Estado. Dados divulgados 
pelo IBGE em Nov/2018 evidenciam 242 mil 
irmãos capixabas em busca de trabalho1. Assim, 
com o fim do auxílio moradia para servidores de 
fora do Espírito Santo, busca-se fomentar a 
contratação, pelo Governo do Estado, de mão 
de obra capixaba.  
 
Importante também destacar que a proposta 
encontra-se em consonância com as medidas de 
redução dos gastos públicos que vem sendo 
implementadas pelo Governo do Estado, tais 
como as previstas no Decreto nº 4.350-R, de 01 
de janeiro de 2019, que Estabelece medidas de 
contingenciamento e racionalização de gastos 
do Poder Executivo Estadual nos primeiros 120 
dias do ano de 2019. 
 
Face ao exposto, conclamo o apoio dos nobres 
Pares à presente proposição, por reconhecerem 
a importância da publicidade e transparência 
nos atos do Poder Público.  
 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.999 

 
Concede Comenda “Loren Reno” a MARIA DA 

PENHA GOBBI FRAGA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
alterada pelas Resoluções nºs 1.370, de 
14.12.1982, 2.398, de 27.09.2007, e 5.924, de 
13.03.2019, promulga a seguinte Resolução: 


