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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

PROJETO DE LEI Nº 466/2008 
 

Dispõe sobre obrigatoriedade dos condutores de 
veículos automotores serem notificados 

antecipadamente sobre o vencimento de sua Carteira 
Nacional de Habilitação.  

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Os condutores de veículo automotores 
deverão ser notificados antecipadamente sobre o 
vencimento de sua Carteira Nacional de Habilitação. 
 

Parágrafo único. A notificação de que trata o caput 
deste artigo será efetuada pelo Departamento 
Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – 
DETRAN/ES – com prazo não inferior a 30 (trinta) 
dias que anteceda a data do vencimento, devendo 
constar o procedimento para a renovação, bem como 
os valores a serem pagos. 
 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2008. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente medida visa possibilitar que os condutores 
capixabas através da notificação informando sobre o 
vencimento da Carteira Nacional de Habilitação, 
tenham tempo para efetuar a renovação, evitando 
desta forma que trafeguem de forma irregular, 
correndo o risco de serem penalizados em alguma 
blitz. 
 

Sabe-se que diversas são as obrigações de um 
cidadão, o que facilita demasiadamente que 
esqueçam de verificar a data de vencimento de sua 
CNH, portanto, importante se faz que tal medida seja 
aprovada, para desta forma, possibilite que nossos 
cidadãos estejam sempre dentro da legalidade. 
 

Diante de todo o exposto, é que contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. 
 

PROJETO DE LEI Nº 467/2008 
 

Torna obrigatória a instalação de placas de 
sinalização indicando a localização do hospital mais 

próximo àquele local, bem como seu telefone, nas 
Rodovias Estaduais. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. É obrigatória a instalação de placas de 
sinalização indicando a localização do hospital mais 
próximo àquele local, bem como seu telefone, nas 
Rodovias Estaduais. 
 

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

Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei visa tornar obrigatória a 
colocação de placas em locais estratégicos das 
Rodovias Estaduais, informando qual o hospital mais 
próximo, bem como seu telefone. 
 

Com tal medida, buscamos permitir que pessoas que 
desconhecem a estrada, possam se locomover 
rapidamente até o hospital, possibilitando que uma, 
ou mais vidas sejam salvas, 
 

Diante de todo o exposto, é que contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. 
 

PROJETO DE LEI Nº 468/2008 
 

Inclui no grade curricular das instituições de ensino 
da rede pública estadual a disciplina de Direito 

Constitucional. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica incluído na grade curricular das 
instituições de ensino da rede pública estadual a 
disciplina de Direito Constitucional. 
 

Parágrafo único. A matéria que se refere o caput 
deste artigo, será ministrada de forma complementar 
aos estudos regulares. 
 

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

Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei visa incluir na grade 
curricular da rede pública estadual de ensino a 
matéria de Direito Constitucional. 
 

O Brasil é uma república federativa, sendo a base de 
sua estrutura a Constituição Federal, portanto, 
importante se faz que os alunos da rede pública 
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estadual de ensino tenham contato com a CF, eis que 
é a lei mais importante em nosso país. 
 

Diante de todo o exposto, é que contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. 
 

PROJETO DE LEI Nº 469/2008 
 

Dispõe sobre a gratuidade dos serviços de tele-
atendimento aos clientes, nos casos das empresas 
públicas ou privadas estabelecidas no Estado do 

Espírito Santo. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 

Art. 1°. As empresas públicas ou privadas que 
estejam estabelecidas no Estado do Espírito Santo 
estão obrigadas à disponibilizarem aos clientes o 
serviço de tele-atendimento de forma gratuita. 
 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2008. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O presente projeto de lei visa obrigar as empresas, 
públicas ou privadas, estabelecidas em nosso Estado, 
que possuam o serviço de tele-atendimento, a prestá-
los gratuitamente. 
 

Pretende-se com tal medida, que o consumidor que 
necessite utilizar tal atendimento, que na maioria das 
vezes é por problema na prestação do serviço ou do 
produto adquirido, não seja penalizado tendo que 
pagar por tal ligação, ressaltando a dificuldade que é 
obter-se tal atendimento, eis que sempre é passado 
para outro setor e nunca nenhum é o responsável. 
 

Diante de todo o exposto, é que contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. 

 
PROJETO DE LEI Nº 470/2008 

 

Torna obrigatório a fixação de cartazes com fotos de 
crianças e adolescentes desaparecidos nas estações 
rodoviárias localizadas no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam obrigadas as estações rodoviárias 
localizadas no Estado do Espírito Santo a fixarem 
cartazes com foto de crianças e adolescentes 
desaparecidos. 
 

Parágrafo único. Os cartazes referidos no caput 
deste artigo, deverão ser afixados nas proximidades 
dos guichês de venda de passagens, bem como em 
locais de grande movimentação. 
 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2008. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O presente projeto de lei visa tornar obrigatória a 
colocação de cartazes próximos aos guichês de venda 
de passagem e em locais de grande movimentação 
das estações rodoviárias localizadas em nosso Estado, 
com foto de crianças e adolescentes desaparecidas. 
 
Sabe-se que o movimento nas estações é intenso e 
que muitas pessoas só viajam através do sistema 
rodoviário, portanto, necessário se faz que nestes 
locais possuam cartazes com foto de crianças e 
adolescentes desaparecidos em nosso Estado. 
 
Com tal medida, buscamos viabilizar que crianças e 
adolescentes desaparecidos sejam encontrados, caso 
utilizem as estações rodoviárias. 
 
Diante de todo o exposto, é que contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. 

 
PROJETO DE LEI Nº 471/2008 

 
Torna obrigatório a afixação de cartaz nos 

estabelecimentos comerciais e nas instituições 
financeiras informando aos consumidores o direito 

de redução proporcional de juros e demais 
acréscimos em caso de antecipação dos débitos 

financeiros. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Ficam obrigados os estabelecimentos 
comerciais e as instituições financeiras a afixarem 
cartaz informando aos consumidores sobre o direito 
de redução proporcional de juros e demais 
acréscimos em caso de antecipação dos débitos 
financeiros. 
 
§1º Entende-se como instituições financeiras, aqueles 
estabelecimentos que trabalhem com crediário, 
empréstimos, financiamento e/ou outras operações 
similares. 
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Art. 2º. O cartaz de que trata o artigo anterior, deverá 
ser afixada em local de fácil visibilidade e que com 
letra em tamanho que permita ser lida à distância. 
  
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2008. 

 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto de lei visa tornar obrigatório aos 
estabelecimentos comercias e às instituições 
financeiras que afixem cartaz informando aos 
consumidores sobre o direito de abatimento 
proporcional do juros e demais acréscimos em caso 
de pagamento antecipado de débitos financeiros. 
 
Através da presente medida, busca-se manter o 
consumidor informado de um direito que nem sempre 
tem conhecimento, evitando que tal direito seja 
desrespeitado. 
 
Diante de todo o exposto, é que contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. 
 

PROJETO DE LEI Nº 474/2008 
 

Torna obrigatório conter nos livros didáticos 
distribuídos nas instituições de ensino da rede 

pública estadual advertências sobre os malefícios do 
consumo de drogas e bebidas alcoólicas. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica obrigado conter nos livros didáticos 
distribuídos nas instituições de ensino da rede pública 
estadual advertências sobre os malefícios do 
consumo de drogas e bebidas alcoólicas. 
 
Parágrafo único. As advertências de que trata o 
caput deste artigo ocuparão uma página inteira e 
poderão conter figuras, visando facilitar o 
entendimento da mensagem que está sendo passada. 
 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2008. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O presente projeto de lei visa tornar obrigatório 
constar nos livros didáticos fornecidos pelo Estado do 
Espírito Santo aos alunos da rede pública estadual 
advertências sobre os malefícios do consumo de 
drogas e de bebidas alcoólicas. 
 

Através da presente medida, busca-se proteger a 
saúde de nossos jovens, informando-os sobre os 
malefícios de tais produtos. 
 

Diante de todo o exposto, é que contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. 
 

PROJETO DE LEI Nº 475/2008 
 
Cria nas instituições de ensino da rede pública 
estadual o projeto “alunos na música”. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica criado nas instituições de ensino da rede 
pública estadual o projeto “alunos na música”. 
 
Art. 2º. O projeto de que trata o artigo anterior, visa 
aumentar o acesso dos alunos devidamente 
matriculados na rede pública estadual de ensino à 
música. 
 
Parágrafo único. Para participarem das atividades 
extraclasse relacionadas com o Projeto, os estudantes 
deverão comprovar índices de freqüência e 
desempenho escolar satisfatório. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2008. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto de lei visa criar o projeto “alunos 
na música”, objetivando que os alunos da rede 
pública estadual de ensino tenham aulas de música, 
sendo introduzidos em tal arte. 
 

Com a presente medida busca-se ocupar o tempo dos 
alunos, em turnos diversos dos da aula, introduzindo 
a música em sua vida. 
 

Insta salientar que uma vez ocupado o tempo, tais 
alunos não teriam tempo para serem captados pela 
marginalidade e, além de aprenderem uma arte, 
poderiam estar aprendendo um ofício, já que 
poderiam se tornas músicos e viver de tal arte. 
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Forçoso informar que, conforme fora comprovado, o 
contato com a música, melhora demasiadamente o 
aprendizado dos jovens, o que geraria pessoas mais 
cultas e propensas a adentrar no mercado de trabalho 
com uma maior facilidade, ante sua maior 
capacidade. 
 

Diante de todo o exposto, é que contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. 
 

PROJETO DE LEI Nº 476/2008 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 
comerciais situados no Estado do Espírito Santo de 
oferecerem a opção de pagamento das contas em 

agência bancária. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais situados no Estado do 
Espírito Santo de oferecerem a opção de pagamento 
das contas em agência bancária. 
 
§1º. O pagamento de que trata o caput deste artigo, 
será através de boleto bancário, que contenha código 
de barras, possibilitando o pagamento em qualquer 
agência bancária. 
 
§ 2º.  Como pagamento, entende-se carnês de 
pagamento, faturas, bem como outros tipos de 
documentos. 
 
Art. 2º. As microempresas e as empresas de pequeno 
porte não estão obrigadas a cumprir o disposto nesta 
lei. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2008. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 

JUSTIFICATIVA 
 
O presente projeto de lei visa tornar obrigatória a 
disponibilização por parte dos estabelecimentos comerciais 
do pagamento através de boleto bancário. 
 

Através de tal medida, busca-se evitar que pessoas que 
moram em outros Municípios tenham que se dirigir 
mensalmente para pagar uma fatura, ou o carnê na loja 
onde adquiriu determinado produto. 
 

É de conhecimento geral que as classes C e D estão cada 
vez mais adquirindo produtos industrializados, tais como 
eletrodomésticos, normalmente o fazendo através do 
parcelamento do pagamento e, através desta 
obrigatoriedade aqui proposta, certamente estaremos 
possibilitando que mais pessoas possam adquirir 
produtos, eis que não mais terão que se deslocar até a 

loja para mensalmente efetuar o pagamento da 
parcela. 
 

Diante de todo o exposto, é que contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. 

 
PROJETO DE LEI Nº 477/2008 

 
“Cria o cadastro para o bloqueio do recebimento de 

ligações de telemarketing, denominado “NÃO 
IMPORTUNE”, e dá outras providências.” 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Art. 1° - Institui-se no âmbito do estado do 
Espírito Santo, o cadastro para bloqueio do 
recebimento de ligações de telemarketing 
denominado “NÃO IMPORTUNE”. 
 
Art. 2° - O cadastro “NÃO IMPORTUNE”, 
tem o objetivo de impedir que as empresas de 
telemarketing ou os estabelecimentos que se utilizam 
desse serviço a não efetuarem ligações telefônicas 
aos consumidores nele inscrito. 
 
Art. 3° - No ato da inscrição, o usuário deverá 
fornecer as seguintes informações: 
I – nome; 
II – documento de identificação; 
III – CPF; 
IV - endereço; 
V - número do telefone a ser cadastrado, 
acompanhado por comprovante de propriedade da 
linha; 
 
 Parágrafo Único: Após o registro dos dados, o 
consumidor receberá uma senha para possíveis 
alterações no cadastro. 
 
 
Art. 4° - A partir do 30° (trigésimo) dia do 
ingresso do consumidor no cadastro “NÃO 
IMPORTUNE”, as empresas que prestam os serviços 
relacionados no art. 2° não poderão efetuar ligações 
telefônicas destinadas às pessoas nele inscritas. 
 

§ 1° - As empresas referidas nesse artigo deverão 
acessar o cadastro “NÃO IMPORTUNE” a fim de 
tomar conhecimento dos consumidores inscritos. 
 

§ 2° -  Enquanto vigorar a relação de consumo, as 
empresas que mantiverem operações econômicas 
com o usuário cadastrado ficam excluídas das 
vedações de que trata o caput, exceto para a venda e a 
divulgação de novos produtos ou serviços.  
 

§ 3° -  O consumidor poderá cadastrar somente 
linhas telefônicas registradas em seu nome, 
respeitando o limite máximo de 03 (três) números. 
 
Art. 5° - Incluem-se nas disposições desta lei 
as linhas de telefones fixos e móveis. 
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Art. 6°- A qualquer momento, o consumidor 
poderá solicitar o seu desligamento do cadastro, 
mediante senha fornecida no ato da inscrição. 
 
Art.7° -  Em caso de descumprimento aplicar-
se-á multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 
ligações efetuadas em descumprimento com os 
dispositivos desta Lei.  
 
Art. 8°- Estão isentos do cumprimento das 
disposições previstas nesta Lei, os órgãos 
governamentais. 
 
Art. 9° -  O Poder Executivo regulamentará 
esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da sua 
publicação. 
 
Art. 10° -  A presente Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória, em 
10 de dezembro de 2008. 
 
 

Reginaldo Almeida 
Dep. Estadual – Líder do PSC 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A presente proposição tem por objetivo oferecer aos 
usuários do sistema convencional e móvel de 
telefonia  do estado do Espírito Santo, a alternativa 
do não recebimento de ligações efetuadas por 
instituições diversas que realizam  o serviço de 
telemarketing. 
 

Esta proposição tem respaldo em decisões de órgãos 
de defesa do consumidor  de outros países que após 
diversas pesquisas e debates, concluíram  que essas 
ligações infringiram o direito básico do consumidor. 
 
Por vezes percebemos a indignação dos usuários do 
sistema de telefonia do estado do Espírito Santo, 
quando do aconchego do lar, recebem 
independentemente do dia e horário, ligações de 
diversas instituições que se apropriam da surpresa da 
situação e submetem essas pessoas a atitudes muitas 
vezes inconvenientes e desconfortáveis. 
 
Eis, em breves linhas, as razões que justificam a 
formulação desta propositura, para cuja aprovação 
pedimos o indispensável apoio dos nobres Pares. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória, em 
10 de dezembro de 2008. 
 

Reginaldo Almeida 
Dep. Estadual – Líder do PSC 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 10 de dezembro de 2008. 

 
MENSAGEM Nº 295/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
Submeto ao exame dessa Casa de Leis o anexo 
projeto de lei que tem como proposta alterar a Tabela 
IV da Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 2001, que 
trata da cobrança de taxas pelos serviços prestados 
pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo – IDAF. 
O Governo do Estado tem buscado na 
reorganização e alavancamento da sua cadeia 
produtiva a maior eficiência e melhoria dos 
serviços públicos colocados à disposição da 
sociedade. 
O desenvolvimento das atividades agropecuárias, 
notadamente aquelas ligadas ao setor do agro-
negócio, tem como base de sustentação a oferta de 
produtos/serviços que tenham como foco principal de 
produção o desenvolvimento sustentável. 
Nesse aspecto as atividades ligadas ao setor precisam 
estar vinculadas às modernas legislações 
estabelecidas, que visam primordialmente proteger a 
unidade produtiva, bem como o consumidor final na 
aquisição de produtos sadios. 
Dessa forma, as atividades de defesa sanitária animal 
e vegetal, tais como: inspeção e fiscalização animal e 
vegetal; exploração de produtos e subprodutos 
florestais; implantação da política fundiária e outras 
desenvolvidas pelo IDAF, requerem a adequação da 
TABELA IV da Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 
2001, haja vista a gama de novas atividades 
repassadas para o IDAF, antes executadas pelo 
IEMA. 
Destaque-se que não há alterações significativas de 
valores aos atualmente praticados, havendo apenas 
uma melhor estratificação de mensuração em alguns 
casos, bem como a isenção e redução de taxas em 
outros casos. Todos os valores de taxas incluídos são 
referentes a novas atividades assumidas pelo órgão, 
como por exemplo, a erradicação compulsória de 
lavouras infectadas por doenças, os licenciamentos 
ambientais simplificados e os licenciamentos de 
agroindústrias rurais e os de natureza cartográfica.  
Por todo o exposto, solicito o empenho de V. Exa. e 
ilustres pares no sentindo da aprovação do projeto de 
lei que acompanha esta Mensagem. 
 
Atenciosamente  
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI Nº 463/2008 
 
Altera Tabela IV da Lei nº 7.001, de 27 de 
dezembro de 2001. 
 

Art. 1º A Tabela IV da Lei nº 7.001, de 27 de 
dezembro de 2001, passa a vigorar conforme anexo 
único integrante desta lei. 
 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 11 de dezembro de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 297/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
Encaminho à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o anexo projeto de lei complementar, 
com vistas a adequar o sistema de progressão 
horizontal na carreira dos Auditores do Estado aos 
novos conceitos delineados pela Administração 
Pública Estadual e às novas carreiras instituídas, de 
maneira a propiciar a modernização da gestão de 
pessoal.. 
A Lei Complementar 357/2006 estabelece que a 
progressão para a referência subseqüente, dentro do 
mesmo nível, dar-se-á a cada dois exercícios, 
sempre no mês de janeiro. Este fato engessa o 
procedimento apuratório, tendo em vista que 
aqueles servidores que completarem os requisitos 
exigidos nos meses subseqüentes a janeiro somente 
serão movimentados horizontalmente no mês de 
janeiro do ano seguinte. 
O presente projeto propõe ainda um ajuste no valor 
das funções gratificadas pagas aos Auditores 
efetivos que exercem tarefas de coordenadores de 
auditoria, no sentido de equiparar sua remuneração 
ao equivalente a 65% do cargo comissionado de 
gerência dos órgãos da administração direta. 
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 - 
Janeiro/2007 a Dezembro/2007. 
Por todo o exposto encareço o empenho de V. Exa. 
no sentido da aprovação do projeto de lei em 
apreço. 
 
Atenciosamente 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
47/2008 

 
Altera a Lei Complementar nº 295, 
de 15 de julho de 2004, modificada 
pela Lei Complementar nº. 357, de 
10 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências. 

 
Art. 1º O § 2º do artigo 24 da Lei Complementar 
nº. 295/04, alterado pela Lei Complementar nº. 357, 
de 10/02/2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 24 (...) 
 
§ 2º O ingresso no cargo de Auditor do Estado far-
se-á na 1ª (primeira) Referência da 3ª Classe da 
respectiva carreira, mediante concurso público de 
provas e títulos exigindo-se curso superior 
completo em uma das seguintes áreas de 
competência: Administração, Ciências Contábeis, 
Ciências Jurídicas, Ciências Econômicas, 
Engenharia Civil e Informática, cujo total é de 70 
(setenta) vagas.” (NR) 
 
Art. 2º O artigo 24-F da Lei Complementar nº 
295/04, acrescido pela Lei Complementar nº357/06, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 24-F A progressão é a passagem de 
uma referência para outra imediatamente 
superior, dentro da mesma classe. 
Parágrafo Único: A progressão de que 
trata o caput deste artigo ocorrerá 
anualmente, observado o interstício de 2 
(dois) anos entre uma progressão e outra.” 
(NR) 
Art. 3º O art. 32 da Lei Complementar nº 
295/04 passa a vigorar acrescido de 
parágrafo único com a seguinte redação: 
“Art. 32 (...) 
Parágrafo único. Ficam criadas 08 (oito) 
Funções Gratificadas, a que se refere o 
artigo 23, sendo remuneradas no valor 
unitário correspondente a 65% (sessenta e 
cinco por cento) do vencimento do cargo de 
provimento em comissão – REF - QCE-03, 
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do quadro de pessoal do Poder Executivo 
estadual.” (NR) 

   
Art. 4º Fica revogado o anexo II a que se refere o 
artigo 24 da Lei Complementar nº. 295/2004. 
 

Art. 5º Fica excluída a Função Gratificada (FG) de 
Coordenador, constante do anexo IV do art. 32 da 
Lei Complementar nº 295/04. 
 
Art. 6º Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.  

 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

 

PROJETO DE LEI QUE ALTERA LEI COMPLEMENTAR DA AGE 
 

Valores em R$ 1,00 
ESPECIFICAÇÃO  

MENSAL 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
Correção de Função Gratificada 12.240 179.071 179.071 179.071 
Impacto orçamentário financeiro 12.240 179.071 179.071 179.071 
 
Memória de Cálculo anual: 
Quantitativo de funções = 08 
Valor atual = R$ 1.200 
Valor proposto: R$ 2.730 
Valor acrescido= R$ 1.530 
Valor total mensal: R$ 12.240 
Valor anual = (valor mensal x contribuição previdenciária 10% x 12 meses + 13° + 1/3 férias) 
Valor anual = (12.240 x 1,1 x 13,3) 
Valor anual = R$ 179.071 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 12 de dezembro de 2008. 

 
MENSAGEM Nº298/2008 
 

Senhor Presidente: 
 
Encaminho à apreciação dessa Casa Legislativa o anexo 
Projeto de Lei Complementar propondo a extinção de 
cargos e vagas, quando se suas vacâncias, no âmbito da 
Administração Pública Estadual. 
 

Com vistas a modernização da gestão pública, se 
mostra primordial a modificação do Quadro de 
Cargos do Estado, posto que a atual estrutura de 
cargos foi construída a partir de conceitos técnicos 
há muito tempo superados. 
 

Diante disso, o presente Projeto que ora encaminho, 
assim como outros dois já aprovados por essa 
Assembléia, surge em virtude da criação de novas 
carreiras de nível superior que exigem a mesma 
qualificação profissional e da modernização da estrutura 
de recursos humanos do Governo do Estado. 
 

É importante ressaltar que a extinção dos cargos, objeto 
do presente projeto de lei, não implicará em prejuízo à 
Administração nem significará o abandono de tais 
funções, que, quando necessárias, continuarão a ser 
exercidas por profissionais qualificados, integrantes de 
novas carreiras.  
 
Frise-se que a extinção dos cargos somente se dará 
quando da vacância de todas as vagas ocupadas. 
Destaque-se, ainda, que qualquer necessidade 
quanto a eventual carência de servidor na área será 
suprida com a atuação de profissionais de 

qualificação adequada que já ocupam outros cargos 
de atribuições semelhantes no quadro de servidores 
estaduais ou com a criação e estruturação de novas 
carreiras. 
 

Assim sendo, com fundamento nas considerações acima 
expostas e diante das tendências de modernização da 
gestão de pessoal na Administração Pública Estadual, 
proponho a extinção, na vacância, de 35 cargos, 
totalizando 259 vagas a serem extintas, conforme 
especificados no Anexo I, parte integrante do Projeto de 
Lei Complementar.  
Por todo o exposto, tenho a certeza de que essa nobre 
Casa de Leis, apreciando o teor do projeto, anexo, 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 48/2008 

 
Extingue cargos e vagas no âmbito 
da Administração Pública 
Estadual. 
 

Art. 1º Ficam extintos os cargos descritos no anexo 
I desta lei complementar, com o respectivo 
quantitativo de vagas, quando de suas vacâncias.   
 
Art. 2º Fica a Secretaria de Estado responsável pela 
Administração de pessoal, em observância ao art. 1º 
desta lei complementar, autorizada a declarar a 
vacância e a extinção dos cargos por meio de 
portaria. 
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Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

 

 
ANEXO I - a que se refere o Art. 1º. 

 

CARGOS A SEREM EXTINTOS NA VACÂNCIA 

VAGAS A 
SEREM 

EXTINTAS NA 
VACÂNCIA 

QUADRO PERMANENTE - PADRÃO 1 A 15 
ADMINISTRADOR 01.1.15 31 
ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15 19 
BIOLOGO QP-15 3 
CIRURGIAO DENTISTA 05.1.15 9 
CONTADOR 03.1.15 3 
ENFERMEIRO 05.1.15 17 
ENGENHEIRO 04.1.15 2 
ENGENHEIRO AGRONOMO 04.1.15 1 
FARMACEUTICO 05.1.15 12 
MEDICO 05.1.15 56 
MEDICO SANITARISTA 05.1.15 2 
NUTRICIONISTA 05.1.15 2 
PSICOLOGO 06.1.15 2 
VETERINARIO 05.1.15 3 

QUADRO PERMANENTE - EXTINTO IESP 
ADMINISTRADOR 37 
ADMINISTRADOR HOSPITALAR NIVEL SUPERIOR 2 
ANALISTA DE SISTEMAS 4 
ARTISTA PLASTICO 2 
BIBLIOTECARIO (cód. 1440) 1 
CONTADOR (cód. 1446) 12 
ECONOMISTA 1 
ENGENHEIRO MECANICO 1 
ESTATISTICO 1 
ODONTO CIRURGIAO BUCOMAXILOFACIAL 3 
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 
9 
 

QUADRO PERMANENTE - DEMAIS CARGOS 
ADMINISTRADOR  V 1 
ADVOGADO  V 1 
ASSISTENTE SOCIAL   V 1 
BIBLIOTECARIO (cód. 204) 9 
ENGENHEIRO ELETRECISTA  V 1 
HISTORIADOR V 1 
JORNALISTA V 1 
PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR I 2 
PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR II 3 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 12 de dezembro de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 299/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
Encaminho à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa, o anexo projeto de lei propondo a 
alteração no procedimento das licitações 
realizadas pelo Estado do Espírito Santo, com 
o fito de simplificar, dar celeridade e evitar 
excessos burocráticos que dificultam o 
julgamento sadio, justo e célere das propostas 
dos licitantes.  
A licitação, como um procedimento 
administrativo por meio do qual a 
Administração seleciona a proposta mais 
vantajosa para atender uma necessidade 
pública, deve se revelar como um 
instrumento eficaz e eficiente na satisfação 
do interesse público. No entanto, não basta 
que a posterior contratação traduza mais 
vantagem à Administração, mas é necessário, 
ainda, que o próprio procedimento seja 
benéfico aos fins que se almejam.  
Assim, mostra-se aconselhável, senão 
imperioso, que se prime por um 
procedimento célere, justo, sem jamais 
olvidar da obediência aos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento de convocação 
e do julgamento objetivo. 
Assim, busca-se inverter as fases de 
habilitação e análise de propostas, com o 
objetivo precípuo de evitar a necessidade de 
grandes delongas com exame de documentos 
de licitantes cuja proposta não será aceita.  
Dessa forma, analisar-se-ão apenas os 
documentos do licitante cuja proposta se 
exterioriza como mais vantajosa e conforme 
com o interesse público. Tal mudança se 
traduzirá em considerável redução dos 
trabalhos da Comissão de Licitação e evitará 
as delongas com os recursos cabíveis contra o 
julgamento da fase de habilitação.  
Observe-se que essa sistemática é adotada 
por inúmeros organismos internacionais e já 
vem sendo praticada nos estados de São 
Paulo, Bahia, Paraná, estando tal modificação 
na competência dos Estados, porque se trata 

de competência suplementar para edição de 
normas especificas em matéria de licitação, 
conforme o art. 24, §2º da Constituição 
Federal de 1988. 
Por todo o exposto, tenho a certeza de que 
essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do 
projeto, anexo, 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 Nº 464/2008 
 
 

Institui normas para licitações 
na Administração Pública 
Estadual, visando a 
desburocratização nas 
aquisições públicas, e dispõe 
sobre o credenciamento, em 
conformidade com o 
Programa Estadual de 
Desburocratização. 

 
Art. 1º A licitação poderá ser processada e 
julgada observadas as seguintes etapas 
consecutivas: 
 
I - realização de sessão pública em dia, hora e 
local designados para recebimento dos 
envelopes contendo as propostas e os 
documentos relativos à habilitação, bem 
como da declaração dando ciência de que o 
licitante cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação; 
 
II - abertura dos envelopes contendo as 
propostas dos concorrentes; 
 
III - verificação da conformidade e 
compatibilidade de cada proposta com os 
requisitos e as especificações do edital ou 
convite e, conforme o caso, com os preços 
correntes no mercado ou os fixados pela 
Administração ou pelo órgão oficial 
competente ou, ainda, com os preços 
constantes do sistema de registro de preços, 
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quando houver, promovendo-se a 
desclassificação das propostas desconformes 
ou incompatíveis; 
 
IV - julgamento e classificação das propostas, 
de acordo com os critérios de avaliação do 
ato convocatório; 
 
V - devolução dos envelopes fechados aos 
concorrentes desclassificados, com a 
respectiva documentação de habilitação, 
desde que não tenha havido recurso ou após a 
sua denegação; 
 
VI - abertura dos envelopes e apreciação da 
documentação relativa à habilitação dos 
concorrentes cujas propostas tenham sido 
classificadas até os 3 (três) primeiros lugares; 
 
VII - deliberação da Comissão de Licitação 
sobre a habilitação dos 3 (três) primeiros 
classificados; 
VIII - se for o caso, abertura dos envelopes e 
apreciação da documentação relativa à 
habilitação de tantos concorrentes 
classificados quantos forem os inabilitados no 
julgamento previsto no inciso VII deste 
artigo; 
 
IX - deliberação final da autoridade 
competente quanto à homologação do 
procedimento licitatório e adjudicação do 
objeto da licitação ao licitante vencedor, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis após o 
julgamento. 
 
§ 1º As licitações do tipo melhor técnica e 
técnica e preço terão início com a abertura 
das propostas técnicas, as quais serão 
analisadas e julgadas pela Comissão de 
Licitação. 
 
§ 2º A autoridade competente poderá, por 
decisão fundamentada, determinar que o 
processamento da licitação obedeça a ordem 
prevista na legislação federal. 
 
§ 3º Todos os documentos e propostas serão 
rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissão. 
 
§ 4º É facultado à Comissão ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo 
licitatório, vedada a criação de exigência não 
prevista no edital. 
 
§ 5º Para os efeitos do disposto no inciso VI 
deste artigo, admitir-se-á o saneamento de 
falhas, desde que, a critério da Comissão de 
Licitação, os elementos faltantes possam ser 
apresentados no prazo máximo de 3 (três) 
dias, sob pena de inabilitação do licitante e 
aplicação da multa prevista no edital. 
 
§ 6º Os erros materiais irrelevantes serão 
objeto de saneamento, mediante ato motivado 
da Comissão de Licitação. 
 
§ 7º É vedada a participação de uma única 
pessoa como representante de mais de um 
licitante. 
 
§ 8º O disposto neste artigo aplica-se à 
concorrência e, no que couber, às demais 
modalidades de licitação. 
 
§ 9º Não cabe desistência de proposta durante 
o processo licitatório, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão ou pelo pregoeiro. 
 
§ 10. Ultrapassada a fase de habilitação dos 
concorrentes e abertas as propostas, não cabe 
desclassificá-los por motivo relacionado com 
a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 
 
§ 11. Poderá a autoridade competente, até a 
assinatura do contrato, excluir o licitante ou o 
adjudicatário, por despacho motivado, se, 
após a fase de habilitação, tiver ciência de 
fato ou circunstância, anterior ou posterior ao 
julgamento da licitação, que revele 
inidoneidade ou falta de capacidade técnica 
ou financeira. 
 
§ 12. O licitante que ensejar o retardamento 
do certame, não mantiver a proposta ou fizer 
declaração falsa, inclusive aquela prevista no 
inciso I deste artigo, garantido o direito 
prévio de citação e ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 
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anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
 
§ 13. As licitações processadas por meio de 
sistema eletrônico e/ou presencial observarão 
procedimento próprio quanto ao recebimento 
de documentação e propostas, sessões de 
apreciação e julgamento e arquivamento dos 
documentos.  
 
Art. 2º Credenciamento é ato administrativo 
de chamamento público, processado por 
edital, destinado à contratação de serviços 
junto àqueles que satisfaçam os requisitos 
definidos pela Administração, observado o 
prazo de publicidade de no mínimo 15 dias.  
 
Art. 3º A Administração Pública Estadual 
poderá adotar o credenciamento sempre que 
for conveniente e oportuno a prestação do 
serviço por meio de vários contratados. 
 
Art. 4º O procedimento de credenciamento 
só será iniciado depois de autorizado pela 
autoridade competente.  
 
Art. 5º O edital de credenciamento, que será 
elaborado pelo setor responsável pelas aquisições 
de bens e serviços do órgão, deverá especificar o 
objeto a ser contratado, e fixará claramente os 
critérios e exigências mínimas à participação dos 
interessados, respeitado o princípio da 
impessoalidade. 
 
Art. 6º O edital de credenciamento, que deverá 
permitir a possibilidade de credenciamento a 
qualquer tempo pelo interessado, pessoa física ou 
jurídica, ainda conterá: 
 
I - manutenção de tabela de preços dos diversos 
serviços a serem prestados, dos critérios de 
reajustamento e das condições e prazos para o 
pagamento dos serviços; 
II - vedação expressa de pagamento de qualquer 
sobretaxa em relação à tabela adotada; 
III - estabelecimento das hipóteses de 
descredenciamento, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa; 
IV - possibilidade de rescisão do ajuste, pelo 
credenciado, a qualquer tempo, mediante 

notificação à Administração com a 
antecedência fixada no termo; 
V - previsão de os usuários denunciarem 
irregularidade na prestação dos serviços e/ou 
no faturamento; 
VI - rotatividade entre todos os credenciados, 
sempre excluída a vontade da Administração 
na determinação da demanda por 
credenciado.  
 
Art. 7º No credenciamento, a convocação 
dos interessados deverá ser feita mediante 
publicação na imprensa oficial do Estado, em 
site oficial do órgão e em jornal de grande 
circulação. 
 
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 12 de dezembro de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 300/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis o 
projeto de lei complementar visando 
estabelecer possibilidade de instituição de 
fundações públicas de direito público e de 
direito privado. O projeto prevê, ainda, 
regramento básico para estes futuros entes da 
administração indireta do Estado, além de 
elencar as atividades que poderão exercer, em 
consonância com o disposto no art. 37, XIX da 
Constituição Federal. 
A proposta tem por escopo implementar 
política de modernização da gestão pública, por 
meio de atuação de pessoas jurídicas, sem fins 
lucrativos, com atribuições especializadas em 
searas sociais, a fim de conferir maior 
eficiência no atendimento das demandas da 
sociedade, e, por conseguinte, promover o 
avanço social dentro do paradigma de gestão 
democrática proposto para o Estado. 
Apesar de possuírem certa autonomia, 
importante ressaltar que as pessoas jurídicas 
que porventura venham existir em razão deste 
projeto de lei se submeterão ao controle interno 
e externo, bem como às regras gerais de 
licitação e contratos administrativos e à 
exigência de concurso público para a 
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integração de seus quadros, todos 
característicos do regime jurídico público.  
Saliento que somente poderá ser instituída 
fundação para desempenho de atividades 
estatais não-exclusivas de Estado, de forma a 
vedar que entidades de direito privado exerçam 
atividades em áreas em que seja necessário o uso 
do poder de polícia. 
Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, informo que o projeto lei 
não implica em aumento de despesas, mas tão-
somente a democratização da gestão pública, razão 
pela qual deixo de encaminhar a Declaração de 
Atendimento ao Limite de Pessoal Definido pela 
LRF e o Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo 
da Despesa com Pessoal - Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social. 
Dada a importância da matéria conto com o apoio e 
a compreensão de Vossa Excelência e seus dignos 
pares para aprovação da matéria. 
 
Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

49/2008 
 

Define áreas de atuação estatal, 
sujeitas a desempenho por 
fundação pública, no âmbito da 
administração pública estadual e 
dá outras providências. 

 
Art. 1º O Poder Executivo, mediante lei específica, 
poderá criar ou autorizar a instituição de fundação 
sem fins lucrativos, integrante da Administração 
Pública Indireta, com personalidade jurídica de 
direito público ou privado. 
 
Parágrafo único. A Fundação com personalidade 
jurídica de direito privado, somente poderá 
desempenhar atividade estatal que não seja 
exclusiva de Estado nas  áreas de: 
 
I - saúde; 
II - assistência social; 
III - cultura; 
IV - desporto; 
V - ciência e tecnologia; 
VI - meio Ambiente; 
VII - previdência complementar do servidor 
público; 
VIII - comunicação social; 
IX - promoção do turismo estadual; 
X - educação; 
XI - criança e adolescente;  
XII - habitação; 
XIII - sistema prisional. 

Art. 2º O regime jurídico das fundações com 
personalidade jurídica de direito privado que forem 
instituídas nos termos desta lei complementar 
caracterizar-se-á, no mínimo, pelo seguinte: 
 
 I - autorização legislativa específica para 
criação; 
 II - possibilidade de adoção de regime 
especial para os bens que integram seu patrimônio e 
sejam indispensáveis à prestação de seus serviços; 
 III - sujeição aos órgãos de controle interno 
e externo; 
 IV - submissão às regras gerais de licitação 
e contratos administrativos, podendo adotar 
regulamento próprio, nos termos do parágrafo único 
do art. 119 da Lei 8.666/93;  
 V - admissão de pessoal precedida de 
concurso público e sob regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT. 
Art. 3º As fundações com personalidade jurídica de 
direito público que forem instituídas com base nesta 
lei sujeitar-se-ão a regime jurídico caracterizado, no 
mínimo, pelo seguinte: 
 
 I - criação mediante lei específica;  
 II - bens sujeitos ao regime especial dos 
bens públicos; 
 III - sujeição aos órgãos de controle interno 
e externo; 
 IV - submissão às regras gerais de licitação 
e contratos administrativos; 
 V - admissão de pessoal precedida de 
concurso público e sob regime estatutário.  
 
Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 12 de dezembro de 2008. 

 
MENSAGEM Nº 301/2008 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa 
Assembléia Legislativa o incluso 
Projeto de Lei Complementar que 
acrescenta parágrafos ao art. 252 
da Lei Complementar 46/94. 

 
A Secretaria de Estado da Fazenda, comprometida, 
integralmente, com a ética e a defesa do interesse 
público e na afirmação  permanente dos princípios 
constitucionais e do respeito cotidiano aos valores 
da organização,  busca  com o presente Projeto de 
Lei que os titulares das Comissões Processantes da 
Corregedoria da Secretaria de Estado da Fazenda 
tenham substitutos designados para atuarem nos 
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eventuais impedimentos ou afastamentos, os 
quais deverão ser ocupantes de cargos efetivos, 
de forma que possam assumir a competência de 
apurar irregularidades praticadas por servidores 
no exercício de seu cargo, em detrimento da 
ética e da boa conduta dos servidores 
fazendários. 
Face às vantagens e efeitos altamente positivos 
que decorrerão com a implementação da 
medida proposta, encarecemos a Vossa 
Excelência e Senhores Deputados a apreciação 
e aprovação do incluso Projeto de Lei 
Complementar, reiterando a Vossa Excelência 
e seus ilustres Pares, protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 
 
Atenciosamente  
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
50/2008 

 
 

Acrescenta os §§ 5º, 6º e 7º ao Art. 
252 da Lei Complementar nº. 
46/94.  

 
 
Art. 1º. O Art. 252 da Lei Complementar nº. 
46/94 passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos: 
 
 

“Art. 252 (...) 
 
 
§ 5º Os Presidentes e membros das 
Comissões Processantes da 
Corregedoria da Secretaria de Estado 
da Fazenda terão substitutos 
formalmente designados para eventuais 
impedimentos ou afastamentos, os quais 
deverão ser ocupantes de cargos 
efetivos e estáveis no serviço público, 
sem prejuízo do disposto nos § § 1º e 2º.  
 
 
§ 6º Os servidores substitutos, 
formalmente designados na forma do 
parágrafo precedente, durante o 
período da substituição, farão jus à 
percepção do valor da função 

gratificada correspondente à do titular 
da Comissão Processante. 
 
 
§ 7º A designação de qualquer um dos 
substitutos, não cessará a percepção da 
gratificação do titular.” 

 
 
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a 
regulamentar esta lei complementar no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua 
publicação. 
 
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 
 

RESOLUÇÕES 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.628 
 

Concede Comenda do Mérito 
Religioso “João Ferreira de 
Almeida” ao Senhor Marco 
Lázaro Mendes Dias. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11.13.1991, combinando com a 
Resolução nº 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Religioso “João Ferreira de Almeida” ao 
Senhor Marco Lázaro Mendes Dias, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 12 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 
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APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 
 

ATO Nº 3726 
 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, WEDERSON BRANBATTI 
MAIOLI, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 3727 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PAULO MARCELO 
PARANHOS RETTO DE QUEIROZ, do cargo 
em comissão de Supervisor Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SGGRP, do 
gabinete do Deputado Rodrigo Chamoum, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 084273/2008. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 1053 
 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 Art.1º - CONSTITUIR uma comissão para 
elaborar o Inventário de Bens do Almoxarifado da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, composta pelos servidores Carlos Augusto 
Schuwambach, Eronildo da Silva, Fernando da 
Victória Júnior, Lívia Maria da Silva Ferreira da 
Costa e Nilo Carlos Abbade, sob a coordenação de 
Fernando da Victória Júnior. 
 
 Art. 2º - O Setor de almoxarifado estará 
fechado nos dias 22, 23, 24, 29 e 30 de dezembro de 
2008, para realização dos serviços. 
 
 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
15 de dezembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral 

 
PORTARIA Nº 1054 

 
 

O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
08.12.2008, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2008, do servidor DALMO SOARES 
LÓRA, matrícula nº 201627, titular do cargo 
efetivo de Analista legislativo, código AL, do 
Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 1017/08, reservando-lhe o direito de 
gozar os 17 (dezessete) dias restantes em época 
oportuna. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
15 de dezembro de 2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Póvoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
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