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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO RODRIGO CHAMOUN 

 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 13/2009 

 
Acrescenta Inciso ao Artigo 107 da Constituição 

Estadual, prevendo a criação de varas 
especializadas para julgamento de matérias que 

envolvam improbidade administrativa. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O artigo 107 da Constituição 
Estadual passa a vigorar acrescido de um inciso 
III, com a seguinte redação: 
 

“Art. 107. (...) 

III – varas especializadas em 
matérias que envolvam improbidade 
administrativa, com competência 
exclusiva para questões de interesse 
da Administração Pública.”  

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

SALA DAS SESSÕES, 18 de novembro de 
2009. 
 

RODRIGO CHAMUN 
CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

LUZIA TOLEDO 
SÉRGIO BORGES 

CÉSAR COLNAGO 
DA VITÓRIA 

ATAYDE ARMANI 
VANDINHO LEITE 

DOUTOR HÉRCULES 
DARY PAGUNG 

RAFAEL FAVATTO 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O Brasil tem sido palco de inúmeras 
operações bem sucedidas no combate ao crime 
organizado e a corrupção. Órgãos como Polícia 
Federal, Ministério Público (federal e estadual) e 
Receita Federal tem demonstrado um avanço na 
gestão de combate ao crime com técnicas modernas 
e, cada vez, mais aperfeiçoadas. Entretanto, não 
adianta o esforço espartano da competente ação 

investigativa desses órgãos se as ações judiciais se 
deparam com a morosidade do Judiciário.  

A inércia no trâmite processual tem como 
causa a realidade vivenciada pelas unidades 
judiciárias e pelos tribunais, sempre empilhados e 
abarrotados de processos. O resultado é que essas 
demandas da corrupção se perdem nos armários 
juntando-se as montanhas de processos de natureza 
comum relativo ao cotidiano forense.  

A demora, que pode levar décadas, na 
decisão de punir ou absolver autoridades públicas 
processadas no exercício da função, cria uma 
sensação de que os poderosos não são punidos. Este 
sentimento enfraquece a crença nos valores do 
Estado Democrático de Direito.  

Processos, sobretudo, envolvendo agentes 
públicos ou políticos batem continência ao 
formalismo e, desta forma, premia a impunidade, que 
alimenta permanentemente a corrupção e o crime. 
Para constatarmos tal realidade basta levantarmos a 
estatística dos processos concluídos e os que estão 
em tramitação dessa espécie.  

Como se vê, a improbidade é um ato de 
índole hedionda pelo seu caráter pulverizado de 
infligir prejuízos materiais à coletividade e morais ao 
sentimento da ordem jurídica. 

O estado deve estar preparado para repelir, 
punir e restituir o que lhe é expropriado pelos atos de 
improbidade administrativa, devendo para tanto, 
contar com uma estrutura judiciária especializada, 
ágil, efetiva e eficaz no resultado das suas ações. 

A Constituição federal no seu Artigo 37, § 4º, 
consagrou as ações contra ato de improbidade 
administrativa a graduação de índole constitucional, 
uma distinção que lhe outorga relevância e 
prevalência no seu processamento, julgamento e 
aplicação sentencial. 

Por todas as razões expostas, se torna 
imperativa a criação, pelo menos nas cidades de 
maior porte, de varas especializadas na Justiça 
Estadual com exclusividade para processar e julgar: 
ações referentes aos crimes contra as finanças 
públicas; as fraudes em processos de licitação; 
improbidade administrativa e ações populares. Essas 
ações dizem respeito à coletividade, pois a corrupção 
é um fenômeno social que afeta o bom 
funcionamento das políticas públicas nas mais 
diversas áreas. A demora no julgamento de atos 
contra a administração pública não pode ser o braço 
direito da corrupção e o braço esquerdo da 
impunidade. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA APARECIDA DENADAI 

 
PROJETO DE LEI Nº 605/2009 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor JOSÉ 
CHRISTOVAM DE MENDONÇA 
FILHO. 
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor José Christovam de 
Mendonça Filho. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, em 24 de 
novembro de 2009. 

 
APARECIDA DENADAI  
Deputada Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Estamos indicando o nome do Senhor José 
Christovam de Mendonça Filho, para receber o 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense por entender 
que o mesmo reside em nosso estado há 8 (oito) 
anos se dedicando na área educacional do nosso 
estado contribuindo de forma especial para o 
desenvolvimento cultural do Município de 
Cariacica. 

Dados do indicado: José Christovam de 
Mendonça Filho.  

Natural de Juiz de Fora, Minas Gerais/MG.  
Endereço: Rua Bom Pastor, 17 apto. 303  

Campo Grande  - Cariacica / ES – Cep: 29.146-
060. 

Formação acadêmica: Bacharelado em 
Teologia Pastoral / Licenciatura em Letras com 
habilitação em Português e Espanhol / 
Especialização em Língua Portuguesa e 
Literaturas. 

Trabalho: Efetivo concursado da PMC e 
efetivo concursado do Estado - ES, ambas as 
cadeiras estou à disposição do SINDIUPES - 
Sindicato dos trabalhadores em Educação Pública 
do Estado do ES - Diretor da Secretaria de 
Organização. Também sou tutor da UNB para o 
projeto do MEC - Pro - letramento para Cariacica. 
Realizo trabalhos de Teologia Inclusiva e direitos 
LGBT. 

Resido no ES há 8 anos. Desenvolvendo 
trabalhos socio-educativos em várias regiões do 
ES. 

A princípio cheguei ao ES para realizar um 
trabalho missionário, posteriormente administrei as 
capelanias das escolas Adventistas e depois 
comecei a oferecer palestras em todo estado de 
questões sócio-culturais e saúde educativa. Há 3 
anos me dedico aos trabalhos com projetos 
educativos na área de leitura e escrita e trabalho 
com os direitos trabalhistas do trabalhador em 

educação pública. Co-dirigindo um sindicato de 25 
mil sindicalizados neste estado. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO CLAUDIO VEREZA 

 
PROJETO DE LEI Nº 607/2009 

 
Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Sra. SÔNIA 
GLACI MARETH. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Sra. Sônia Glaci Mareth. 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 24 de 
novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Sra. Sônia Glaci Mareth é natural da 

cidade de Sarandi, Rio Grande do Sul e nascida no 
dia 16 de fevereiro de 1966. 

Formou em Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade Luterana do Brasil com sede em 
Canoas/RS e veio para o Espírito Santo em 1996 para 
“desbravar novas fronteiras”. 

Trabalhou como profissional liberal em 
escritório de arquitetura, mas logo em 2001 com a 
eleição de um governo de esquerda em Vila Velha foi 
convidada a trabalhar lá na área de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano onde ficou até 2004.  
Exerceu vários cargos de gerencia e secretária 
interina. 

Em 2005, com a eleição do Prefeito do 
Município de Cariacica, optou em participar na 
estruturação da secretaria de planejamento e 
desenvolvimento urbano, coordenando os trabalhos 
de elaboração do 1º Plano Diretor Municipal, de 
Cariacica, que é a lei de uso e ocupação do solo. 
Em 2002 a 2004 participou do Conselho dos direitos 
humanos de Vila Velha e do Conselho Municipal da 
Mulher, e ainda de projetos sociais da igreja 
Luterana. 

Atualmente está subsecretaria de 
Desenvolvimento urbano e habitação do Município 
de Cariacica e ainda do conselho da pessoa com 
deficiência e do conselho do plano diretor. 

É militante na área ambiental e em especial 
defensora incondicional do uso do transporte coletivo 
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como condição fundamental para sustentabilidade 
das cidades. 

Por tudo o que foi exposto, notadamente pela 
importância que representa a Ilustríssima Senhora 
Sônia Glaci Mareth, solicito o apoio dos colegas 
Deputados Estaduais objetivando a breve aprovação 
da presente proposição. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO CLAUDIO VEREZA 

 
PROJETO DE LEI Nº 608/2009 

 
Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Sr. 
FRANCISCO CETRULO NETO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º  Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense ao Sr. Francisco 
Cetrulo Neto. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 24 de 
novembro de 2009. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O Professor Francisco Cetrulo Neto, nasceu 
na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo em 23 de 
maio de 1957. 
 Saindo do seminário, em 1980, assumiu, 
como pastor, a igreja de Campestre, sul de Minas 
Gerais, depois foi para Igarapava e Miguelópolis, São 
Paulo, Franca, onde ingressou no mestrado em 
História, na UNESP, curso que foi forçado a 
abandonar devido a outra transferência para Olímpia, 
ainda no Estado de São Paulo. 
 É doutor em Sociologia pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999) e 
Mestre em Planejamento do Desenvolvimento pela 
Universidade Federal do Pará (1994). Atua como 
docente na área de humanidades. Na área 
administrativa tem domínio dos processos 
acadêmicos; reconhecimento de curso, elaboração de 
PPI/PDI, etc, tendo atuado como coordenador de 
ensino e de extensão, bem como exercido a função de 
pró-reitor acadêmico em Centro Universitário. 
 Em 1987, assumiu o trabalho na igreja de 
Belém do Pará, onde assumiu uma comunidade que 
tinha um trabalho social bastante intenso. Dirigiu 

uma pré-escola que atendia cerca de duzentas 
crianças em convênio com FBESP – Fundação do 
Bem Estar Social do Pará. 
 Nesse ínterim, teve contato com a UNIPOP – 
Instituto Universidade Popular, também de Belém, 
criada por 17 entidades sendo quatro igrejas 
(Católica, Metodista, Episcopal e Luterana), duas 
entidades de área sindical (FETAGRI e CUT), 
entidades de defesas de direitos humanos e dois 
órgãos (mais ou menos autônomos) da UFPa – 
Universidade Federal do Pará (NAEA, e PROEX). 
 Como representante dessa ONG - UNIPOP – 
participou da elaboração dos Conselhos Estadual e 
Municipal de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, bem como da direção do Fórum de 
Entidades não Governamentais em defesa dos 
direitos da criança e adolescente, com apoio do 
UNICEF e outros organismos internacionais. 
 Mestrado oferecido pelo Núcleo de Altos 
Estudos Amazônico, avaliado pela CAPES com o 
conceito A, tinha o objetivo de preparar os 
profissionais para atuarem em órgãos governamentais 
de planejamento estratégico com enfoque especial 
sobre a região amazônica. Devido a seu alto conceito, 
o mestrado oferecia bolsa a todos os alunos que 
ingressavam no curso. Assim, a partir da entrada no 
mestrado, por receber bolsa da CAPES, licenciou-se 
do trabalho de pastor. 
 O doutorado em sociologia estudou com um 
grupo social formado por uma rede de distribuição de 
mercadorias formada por uma empresa norte-
americana (AMWAY). 
 Foi bolsista da FAPESP - Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo, que o 
permitiu a dedicação exclusiva ao estudo. Também 
pode passar seis meses na Itália onde teve contato 
com a rede AMWAY naquele país, bem como de 
adquirir, e estudar, obras que o ajudou a fundamentar 
o ponto de vista sobre o objeto de estudo. 
 Começou a lecionar na Faculdade em agosto 
de 1998. Trabalhou nos cursos de Economia, 
Administração e Relações Internacionais. 
 Nas Faculdades Bandeirantes, além de 
ministrar aulas de filosofia, filosofia e ética e 
Metodologia, assumiu o cargo de Coordenador da 
pós-graduação.  

Em 2004, fui trabalhar em Porto Alegre, no 
IPA, Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista, onde 
exerceu as funções de Coordenador de Ensino e 
Pesquisa e a Pró-reitoria Acadêmica. 
 Em janeiro de 2009, assumiu a direção de 
Unidade da Faculdade Metodista do Espírito Santo. 
A Faculdade Metodista é fruto da vocação 
missionária da igreja no campo da educação. 
 Trata-se de uma instituição, ligada à rede 
metodista de educação, com mais de 70 mil alunos no 
ensino superior no Brasil, pautada por princípios e 
práticas inclusivas que buscamos aos poucos 
implantar em nossa unidade nesse curto período de 
atuação no estado. 
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 Por tudo o que foi exposto, notadamente pela 
importância que representa Ilustríssimo Senhor 
Francisco Cetrulo Neto, solicito o apoio dos colegas 
Deputados Estaduais objetivando a breve aprovação 
da presente proposição. 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO DA VITÓRIA 

 
PROJETO DE LEI Nº 612/2009 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a JOSÉ BRAZ NETO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. José Braz Neto. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, em 27 de novembro 
de 2009. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O homenageado Sr. José Braz Neto, nascido 
em 1976, é formado em Administração de Empresas, 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora, além de 
dirigir as empresas da família, é vice-presidente do 
Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de 
Veículos do Espírito Santo (Sincodives), e diretor 
Regional da Abrac-RJ/ES. 

Filho de Gilberto José Tanus Braz e Maria 
Vitória do Amaral Braz, nasceu na cidade de Muriaé 
– MG, e vem trabalhando no Estado do Espírito 
Santo há 07 anos, fixando residência definitiva desde 
o ano de 2002. 

O principal ramo de atuação do 
homenageado é na Área de Administração de 
Empresas. 

Portanto, agraciar o Sr. José Braz Neto com a 
concessão do honroso título é medida oportuna e 
merecida, e para que nossa proposição se concretize, 
esperamos apoio e aprovação dos Senhores 
Deputados.  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO GIVALDO VIEIRA 

 
PROJETO DE LEI Nº 613/2009 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. LUIZ ANTÔNIO 
MORAES DE MELO. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Luiz Antônio Moraes de 
Melo. 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 SALA DAS SESSÕES, 27 de novembro 
de 2009. 

 
GIVALDO VIEIRA 

Deputado Estadual – PT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Luiz Antônio Moraes de Melo, Carioca de 
nascimento, viveu em Jacarepaguá e Campo 
Grande até os 16 anos, quando foi para a cidade de 
Ribeirão Preto- SP, para o Seminário. 

Lá teve os primeiros contatos com as 
Comunidades Eclesiais de Base – CEB´s, e assim 
com os diversos movimentos sociais, ocasião em 
que trabalhou com o catecismo nas comunidades 
de periferia de Ribeirão Preto, como o Bairro de 
Santa Cruz, Ipiranga e nos Canaviais de Laranjal. 
Tranferiu-se posteriormente para o seminário de 
Campinas. 

Desligando-se do Seminário, Luiz Moraes, 
como é conhecido voltou ao Rio e iniciou seu 
trabalho de sindicalista no sindicato dos Bancários 
do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Metalúrgicos. 

Fez o curso de Educador Popular nas 
Escolas de Cajamá, no Rio, e Escola 7 de outubro 
em Minas Gerais, se tornando formador de 
formadores. 
Veio a este Estado e continuou seu trabalho junto 
ao Sindicato dos Previdenciários, dando suporte 
ainda ao Sindicato dos Telefônicos. 

Estudou, na escola 13 de maio, em São 
Paulo e se tornou monitor de planejamento 
estratégico. 

Foi subsecretário da Prefeitura de Vitória –
ES, nas pastas de Relações comunitárias e de 
Relações Institucionais. 

É militante das causas sociais dos 
trabalhadores a mais de 25 anos, se tornando 
importante liderança neste Estado, sendo, inclusive 
já ocupado os cargos de Presidente do Partido dos 
Trabalhadores no município de Vila Velha. 

Luiz Moraes merece esse tão nobre título 
não só pela liderança que significa junto àqueles 
que trabalha e milita, mas pelo fundamentado 
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trabalho que a tantos anos nos orgulha e orgulha a 
todos que o conhecem. 

Por todos esses motivos, deve ser 
homenageado com todas as honras que esse título 
proporciona. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO GIVALDO VIEIRA 

 
PROJETO DE LEI Nº 614/2009 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. IVANÍLSON 
VIEIRA DOS SANTOS. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Ivanílson Vieira dos 
Santos. 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 SALA DAS SESSÕES, 27 de novembro de 
2009. 

 
GIVALDO VIEIRA 

Deputado Estadual – PT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Ivanílson Vieira dos Santos, nascido na 
cidade de Nanuque, interior do Estado de Minas 
Gerais, filho de agricultores, viveu no pequeno 
distrito de Vila Pereira, onde cursou até a 8ª série, 
quando, com muito sacrifício, os moradores da 
pequena comunidade conseguiram um ônibus para as 
crianças estudarem, em outro distrito da cidade de 
Nanuque, desta vez em Carlos Chagas no ano de 
1992. 

Com todas as dificuldades que enfrentava, 
seu Pai decidiu mandá-lo para o distrito de Itabaiana, 
no Município Capixaba de Mucurici, onde continuou 
seus estudos. 

Formou-se em Magistério e Contabilidade, 
em um curso de parceria entre a Universidade 
Federal do Espírito Santo – UFES, o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA e o Movimento dos Sem-Terra, MST. 

Foi convidado a lecionar junto ao 
Assentamento Córrego da Laje, onde envolveu-se nas 
questões sociais dos que lá viviam, e ainda, integrou 
as Comunidades Eclesiais de Base – CEB´s, com 
trabalho de ensino a crianças e seus pais no 
assentamento. 

Candidatou-se em 2004 para vereança no 
município de Murici, ocasião que ficou na 2ª 

suplência. Novamente se candidatou no ano de 2008, 
sendo eleito como vereador mais votado do 
município. 

Hoje desempenha a vereança com o 
comprometimento que lhe é peculiar, sempre 
desenvolvendo trabalho social junto à comunidade 
que tão bem representa. 

É com muito orgulho que oferecemos ao 
Senhor Ivanílson Vieira dos Santos o nobre título de 
cidadão Espírito-Santense. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO GIVALDO VIEIRA 

 
PROJETO DE LEI Nº 615/2009 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Srª. MARIA APARECIDA 
CAMPOS DA ROCHA. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Srª. Maria Aparecida Campos 
da Rocha. 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 SALA DAS SESSÕES, 27 de novembro de 
2009. 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual – PT 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Nascida no Estado da Bahia, na cidade de 

Itanhem, Maria Aparecida Campos da Rocha, aos 
12 anos, mudou-se para este Estado. 

Desde muito jovem, envolvida com a 
militância nas Comunidades Eclesiais de Base - 
CEB´S, e com diversos movimentos sociais, como 
o movimento de Direitos Humanos e das mulheres. 

Há 20 anos atua junto aos movimentos 
sociais, que desempenham relevante papel no 
contexto sócio-político de nosso Estado, 
desenvolvendo a consciência cidadã nos capixabas. 

Todos esses anos, Cida, como é chamada, 
sempre lutou pela causa daqueles menos 
favorecidos, presente na luta contra as 
desigualdades sociais e com muita garra busca a 
consolidação de um Estado melhor, com melhores 
condições de saúde, educação e trabalho. 

São plurais os adjetivos desta lutadora que 
é digna de aplauso e agradecimentos pelo trabalho 
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que sempre desenvolveu desde que nesta terra 
pisou. 

Por todo esse trabalho que tanto nos 
orgulha, é que Maria Aparecida Campos da Rocha 
é digna de receber o tão nobre título de cidadã 
Espírito-Santense. 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 25 de novembro de 2009. 

 
MENSAGEM Nº 196/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Usando da competência que me é 
outorgada pela Constituição Estadual em seus 
artigos 66, § 2° e 91, IV, comunico a essa Casa de 
Leis que vetei totalmente, Projeto de Lei n° 
13/2009, por considerá-lo contrário ao interesse 
público. 

 
O PL em exame, de autoria do Deputado 

Dary, Pagung, aprovado nessa Assembleia 
Legislativa e transformado no Autógrafo de Lei 
n° 249/2009 “Dispõe sobre parcelamento 
administrativo de taxas referentes à emissão da 
Carteira  Nacional de Habilitação – CNH, emitida 
pelo Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN-ES”. 

 
O veto total se impõe, tendo em vista que a 

iniciativa das leis que concedem benefícios fiscais 
aos contribuintes é de iniciativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo, conforme estabelece o art. 
165, III e § 6º da CF/88. 

 
Isto posto, somente o Chefe do Poder 

Executivo reúne condições objetivas para aquilatar 
os efeitos que, leis deste tipo, produzirão nas 
finanças públicas. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 25 de novembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 197/2009 
 
Senhor Presidente: 

Encaminho a esta Assembleia Legislativa o 
anexo projeto de lei que institui Programa de 
Demissão Voluntária de empregados celetistas do 
Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado do Espírito Santo - 
PRODEST que, embora já  aposentados, não se 
desligaram do quadro de pessoal da instituição. 
 

Vários desses empregados têm solicitado à 
autarquia acordo demissionário, porém dada a 
natureza jurídica do PRODEST, eles não podem 
ser dispensados imotivadamente. Assim, 
considerando que esses empregados contribuíram 
ao longo dos anos de forma eficaz para o 
engrandecimento da autarquia, estou propondo este 
projeto de lei contendo Plano de Demissão 
Voluntária - PDV. 
 

O PDV ora apresentado não possui caráter 
impositivo, sendo ato de livre manifestação de 
vontade do empregado e é com esta filosofia que 
pretendo oferecer um incentivo extra ao 
empregado demissionário. 
 

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 Nº 604/2009 
 

Dispõe sobre o Programa de 
Desligamento Voluntário no Instituto de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado do Espírito Santo 
– PRODEST. 

 
Art. 1º Esta Lei institui o “Programa de 

Desligamento Voluntário – PDV”, no Instituto de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Estado do Espírito Santo – PRODEST. 
 

Art. 2º O Programa ora instituído 
compreende um conjunto de incentivos para 
demissão de empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho que já estejam 
aposentados, tenham completado o tempo de 
contribuição necessário à aposentadoria, ou 
estejam em condições de fazê-la 
proporcionalmente junto ao Instituto Nacional de 
Seguro Social – INSS, mas que permanecem com 
vinculo empregatício exercendo suas atividades. 



Vitória-ES, terça-feira, 01 de dezembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 7 

Art. 3º Fica vedada a participação neste 
Programa aos empregados que: 
 

I – forem portadores de garantia de 
emprego prevista em lei, salvo se apresentarem 
renúncia expressa junto ao sindicato da categoria 
profissional a que pertencer;  

 
II – estejam em gozo de beneficio 

previdenciário: auxilio doença, acidente de 
trabalho ou aposentadoria por invalidez junto a 
Previdência Social; 

 
III - estejam em gozo de licença sem 

vencimentos na data permitida para  adesão ao 
PDV ; 

 
IV - estejam respondendo a processo 

administrativo disciplinar; 
 
V – aos que não estiverem no efetivo 

exercício de suas funções na data da publicação 
desta Lei; 

 
VI – aos que houverem pedido demissão 

antes da vigência desta Lei; 
 

Parágrafo único. As hipóteses previstas 
neste artigo serão comprovadas mediante 
declaração pessoal que ateste o não enquadramento 
nas situações nele descritas, sob pena de 
responsabilidade, salvo na hipótese do inciso I, que 
deverá ser apresentada cópia do pedido de renúncia 
devidamente protocolada no sindicato respectivo. 
 

Art. 4º O empregado que aderir ao 
Programa deverá formalizar o pedido junto ao 
PRODEST no prazo de 20 (vinte) dias após a 
publicação da presente Lei. 
 

Art. 5º Em qualquer hipótese caberá ao 
Diretor Presidente do PRODEST deferir ou não o 
pedido de desligamento voluntário apresentado 
pelo empregado, com base nos critérios aqui 
estabelecidos, não gerando o requerimento 
qualquer direito subjetivo ao empregado. 
 

§ 1° Somente os empregados ocupantes de 
cargo em comissão no PRODEST terão 
computados no valor da indenização a 
remuneração percebida em razão do cargo em 
comissão exercido. 
 

§ 2° Fica vedada a utilização do tempo de 
serviço indenizado na forma desta lei para 
aquisição de vantagens pecuniárias em cargos da 
Administração Pública Estadual Direta e Indireta. 
 

Art. 6º Enquanto não publicado o ato 
deferindo o pedido de demissão voluntária, o 
empregado deverá permanecer no efetivo exercício 
de suas funções. 
 

Art. 7º O empregado que tiver deferido seu 
pedido de demissão nos termos deste Programa 
fará jus: 
 

I – 40% (quarenta por cento) do saldo do 
FGTS sobre todos os depósitos efetuados pelo 
PRODEST; 
 

II - saldo de salários, horas extras, 
quinquênios e demais adicionais e direitos 
pecuniários até a data da efetiva demissão; 
 

III -  aviso prévio indenizado; 
 

IV - 13º (décimo terceiro)  Salário integral 
e/o proporcional; 
 

V - 1/12  (um doze avos) de 13º (décimo 
terceiro) salário s/ aviso prévio; 
 

VI - férias vencidas e proporcionais; 
 

VII - indenização de férias vencidas e 
proporcionais (1/3) (um terço); 
 

VII - outras vantagens garantidas pelo 
contrato de trabalho vigente; 
 

IX – recebimento do valor mensal 
equivalente ao ticket de alimentação, através de 
carregamento pela Empresa credenciada no cartão 
atualmente adotado, pelo período de 06 (seis) 
meses, a partir da rescisão contratual; 
 

X - manutenção do Plano de Saúde pelo 
período de 06 (seis) meses, contados a partir da 
data de rescisão contratual; 
 

XI – indenização em valor correspondente 
a 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal 
do empregado, multiplicado pelo numero de anos 
completos de serviços prestados ao PRODEST 
e/ou fração de 06 (seis) meses e 01 (um) dia; 
 

§ 1º Para cômputo do tempo de serviço 
prestado ao PRODEST, considerar-se-á o período 
em que o empregado esteve prestando serviços a 
outros órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, mediante convênio de 
cessão ou bolsa de remanejamento estadual. 
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§ 2º Os incentivos previstos nesta lei serão 
pagos tendo por base o valor da remuneração 
vigente na data do pagamento. 
 

Art. 8º Sobre o valor financeiro a ser pago 
ao empregado incidirão os descontos legais e 
fiscais. 
  

Art. 9º Será objeto de dedução dos valores 
a serem pagos na rescisão contratual o saldo de 
débito que o empregado porventura tenha para com 
o PRODEST. 
 

Art. 10.  Caberá ao PRODEST estabelecer, 
em cada caso, a data da efetiva demissão dos 
empregados optantes pelo PDV, em conformidade 
com a programação por ele aprovada e em 
consonância com o valor global previsto no 
Orçamento do respectivo exercício. 
 

Art. 11. Na hipótese de o contrato 
individual de trabalho, rescindido em razão da 
adesão ao PDV, vier a ser restabelecido a qualquer 
tempo por decisão judicial, fica o empregado 
obrigado a reembolsar ao PRODEST, de uma só 
vez, o valor da indenização recebida a título de 
incentivo, devidamente atualizada pela aplicação 
do IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado.  
 

Parágrafo único. As verbas rescisórias 
serão objeto de compensação, no que corresponder 
a cada título. 
 

Art. 12. Os benefícios estabelecidos neste 
Programa não se aplicam às rescisões de contrato 
de trabalho já ocorridas, nem refletirão naquelas 
que vierem a ocorrer, na vigência deste PDV, que 
não preencherem as condições aqui previstas. 
 

Art. 13.  As despesas decorrentes da 
aplicação da presente Lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias consignadas no orçamento 
vigente à época de seu pagamento. 
 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 25 de novembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 198/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à elevada apreciação dessa 
Casa Legislativa o anexo projeto de lei 

complementar que visa alterar os artigos 1º e 2º da 
Lei Complementar n° 332, de 20 de outubro de 
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. 

 
 A presente proposição estabelece que a 
concessão de bônus será feita, também, no caso de 
apreensão de acessórios e/ou munições em situação 
ilegal ou irregular, com ou sem a prisão em 
flagrante ou a apreensão do adolescente em 
conflito com a lei em cuja posse estiver o objeto 
apreendido.  
 

As alterações ora propostas não implicam 
em aumento de despesas, motivo pelo qual não se 
faz juntar Demonstrativo de Impacto Orçamentário 
e Financeiro, assim como 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, 
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
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 39/2009 
 

Altera os artigos 1º e 2º da Lei 
Complementar n° 332, de 20 de outubro 
de 2005, que institui 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. 1° Os artigos 1° e 2° da Lei 

Complementar n° 332, de 20 de outubro de 2005, 
passam a vigorar com as seguintes redações:  
 

"Art. 1° Fica instituído o "Programa de 
Incentivo à Atuação Policial", por meio da 
concessão de bônus pecuniário ao policial 
militar ou civil que, no exercício de suas 
funções, seja responsável pela apreensão 
de armas de fogo sem registro e/ou 
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autorização legal de porte, bem como de 
acessórios e/ou munições em situação 
ilegal ou irregular, com ou sem a prisão 
em flagrante ou a apreensão do 
adolescente em conflito com a lei em cuja 
posse estiver o objeto apreendido. 
 
Art. 2° Os incentivos previstos no artigo 1º 
não serão devidos nos casos de apreensão 
de arma de fogo sem prestabilidade, 
obsoleta, destinada a atividades folclóricas 
ou de fabricação artesanal.”  (NR) 
 
Art. 2° Esta lei complementar entra em 

vigor na data de sua publicação.  
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 25 de novembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 199/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto à apreciação desta Casa de Leis o 
projeto de lei complementar visando a autorizar a 
criação de Fundação Pública, com natureza de 
Direito Privado, para atuar na seara de Saúde 
Pública, mais especificamente nas áreas de 
hematologia e hemoterapia. 

 
O Projeto tem por objetivo viabilizar, 

mediante autorização, a criação da Fundação 
Hemocentro do Espírito Santo – Fundação 
HEMOES, para otimizar a gestão dos Serviços de 
Saúde prestados pelo Estado do Espírito Santo, 
inclusive fortalecer o Sistema Único de Saúde. 

 
A fundação será vinculada à Secretaria de 

Estado da Saúde e prestará serviços de coleta, 
processamento, estocagem, distribuição e aplicação 
do sangue, seus componentes e hemoderivados; 
diagnóstico e tratamento do doenças do sangue; e 
relativos ao transplante de medula. Acrescento que 
a entidade poderá desenvolver atividades de 
ensino, pesquisa e avaliação de tecnologias, as 
quais terão sempre caráter público. 

 
O projeto estabelece que a Fundação 

celebrará contrato de gestão com o Poder Público, 
que será fiscalizado, supervisionado e controlado 
pela SESA, e permitirá ao Estado a contratação do 
serviços oferecidos, bem como a fixação de metas 
de desempenho para a entidade. Saliento que os 
repasses financeiros serão diretamente vinculados 
ao atingimento das metas pactuadas e que eventual 

descumprimento implicará em responsabilização 
dos administradores da fundação. 

 
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 40/2009 

 
Autoriza a criação da “Fundação 
Hemocentro do Espírito Santo - 
FUNDAÇÃO HEMOES” e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º Fica autorizada a criação, nos 

termos do art. 37, inciso XIX, da Constituição 
Federal e da Lei Complementar nº 476 de 24 de 
dezembro de 2008, de uma fundação, com a 
denominação de Fundação Hemocentro do Espírito 
Santo – Fundação HEMOES, fundação pública, 
com personalidade jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade 
pública, com autonomia gerencial, patrimonial, 
orçamentária e financeira, quadro de pessoal 
próprio e prazo de duração indeterminado, com 
sede e foro na cidade de Vitória, Capital do Estado 
do Espírito Santo e jurisdição em todo o território 
estadual. 

 
Parágrafo único. A fundação adquirirá 

personalidade jurídica com a inscrição dos seus 
atos constitutivos no Cartório de Registro Civil, 
regendo-se, no que couber, pelas disposições do 
Código Civil Brasileiro, por esta lei e pelos seus 
estatutos. 
 

Art. 2º A fundação integrará a 
administração pública indireta e será vinculada à 
Secretaria de Estado da Saúde (SESA). 
 

Art. 3º A fundação estará sujeita à 
fiscalização do sistema de controle interno próprio 
de cada Poder e do Tribunal de Contas do Estado. 
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES E PRINCÍPOS 

 
Art. 4º A Fundação Hemocentro do 

Espírito Santo – Fundação HEMOES terá por 
finalidade coordenar e executar a política de 
sangue no Estado e prestar serviços relativos: 
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I - À coleta, processamento, estocagem, 
distribuição e aplicação do sangue, seus 
componentes e hemoderivados; 

 
II - Ao diagnóstico e tratamento de doenças 

do sangue, principalmente hemofilia e anemia 
falciforme; 

 
III - Ao transplante de medula óssea. 

 
Art. 5º Os serviços de saúde prestados pela 

Fundação deverão ser organizados em 
conformidade com os princípios, diretrizes e 
normas do Sistema Único de Saúde - SUS, 
devendo servir de campo de prática para ensino e 
pesquisa na área da saúde. 

 
Art. 6º É vedado à Fundação HEMOES: 
 
I - Transferir recursos a outras entidades ou 

para o desenvolvimento de atividades não 
compatíveis com as finalidades definidas no art. 4 
desta Lei; 

 
II - Participar de movimentos políticos 

partidários; 
 
III - Cobrar ao cidadão usuário taxa, tarifa, 

preço público ou qualquer outra forma de 
remuneração; 

 
IV - Prestar serviços de assistência à saúde 

à iniciativa privada, à exceção de fornecimento de 
sangue, componentes e hemoderivados, em 
conformidade com resoluções e portarias do 
Ministério da Saúde.  
 

CAPÍTULO III 
DO PATRIMÔNIO 

 
Art. 7º O patrimônio inicial da Fundação 

HEMOES, será constituído pelos bens destinados 
pelo Poder Público, particulares ou que venham a 
ser adquiridos com recursos oriundos do Contrato 
de Gestão firmado com o Estado ou de outras 
fontes. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS RECURSOS 

 
Art. 8º Os recursos da Fundação 

HEMOES, que compreendem a sua receita e sua 
renda, são resultantes de: 

 
I - Os recursos que lhe forem pagos pela 

prestação de serviços ao Estado; 
 
II - As rendas de seu patrimônio; 

III - As doações, legados e subvenções; 
 
IV - Os derivados de contratos, convênios e 

outros instrumentos congêneres por ela celebrados 
com o Poder Público e com a iniciativa privada.  
 

CAPÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 9º A Fundação HEMOES contará com 

os seguintes órgãos: 
 
I - Conselho Curador; 
 
II - Conselho Fiscal; 
 
III - Diretoria Executiva; 

 
Parágrafo único. A Fundação HEMOES 

contará, também, com uma assessoria jurídica de 
controle interno, cuja atuação será prevista em seus 
estatutos. 
 

CAPÍTULO VI 
DO CONSELHO CURADOR 

 
Art. 10. O Conselho Curador, órgão 

superior de direção, fiscalização e controle da 
Fundação, será constituído de 6 (seis) membros 
titulares e suplentes com mandato de 2 (dois) anos, 
sendo: 

 
I - Três membros indicados pelo Secretário 

de Estado da Saúde – SESA, com experiência na 
área de gestão de saúde; 

 
II - Um membro indicado pelo Conselho de 

Secretários Municipais - COSEMS, com 
experiência na área de gestão de saúde; 

 
III - Um membro indicado pelo Conselho 

Estadual de Saúde, com experiência na área de 
gestão de saúde ou orçamentária e financeira. 

 
IV - Um membro eleito entre os 

empregados e servidores cedidos da Fundação 
HEMOES 

 
§ 1º O Conselho Curador será presidido por 

um dos membros, indicado a critério do Secretário 
de Estado da Saúde, de acordo com o inciso I deste 
artigo. 

 
§ 2º A cada membro titular corresponde um 

suplente indicado pelo mesmo processo previsto 
neste artigo. 

 
§ 3º Em caso de falecimento, renúncia, 

destituição, incompatibilidade ou impedimento de 
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um membro titular, o Conselho Curador empossará 
o suplente e solicitará a substituição no prazo 
máximo de trinta dias. 

 
§ 4º Em caso de dissolução das entidades 

mencionadas neste artigo, o Conselho Curador 
convocará reunião extraordinária para a reforma do 
Estatuto, com substituição das entidades que tem 
assento no Conselho. 

 
§ 5º É obrigatória a participação dos 

membros da Diretoria Executiva da Fundação nas 
reuniões do Conselho Curador, sem direito a voto. 

 
§ 6º Os membros do Conselho Curador 

respondem pelos danos resultantes de omissão do 
cumprimento de seus deveres e de atos praticados 
com culpa ou dolo, ou com violação do Estatuto. 

 
Art. 11. É da competência privativa do 

Conselho Curador:  
 
I - Instituir e reformar o Estatuto; 
 
II - Opinar sobre a extinção da Fundação 

HEMOES, que só poderá se efetivar mediante Lei; 
 
III - Aprovar e reformar o regimento 

interno que disporá sobre os assuntos de interesse 
da Fundação HEMOES e, especialmente, do 
sistema de gestão do trabalho; 

 
IV - Submeter ao Secretário de Estado da 

proposta de plano de carreira dos empregados, 
plano de empregos e salários, os critérios de 
avaliação de desempenho e desenvolvimento, bem 
como os reajustes salariais e a remuneração da 
Diretoria Executiva, a concessão de reajustes de 
quaisquer benefícios indiretos. 

 
V - Aprovar: 
 
a) A proposta de Contrato de Gestão e 

seu detalhamento através de plano operativo da 
Fundação, anual ou plurianual; 

b) A prestação de contas anual da 
Diretoria Executiva, depois de parecer do 
Conselho Fiscal; 

c) A contratação de empresa de 
auditoria independente, se necessário, para a 
realização do exame das demonstrações 
financeiras, exigidas por lei e pelo Tribunal de 
Contas do Estado; 

 
VI - Deliberar, com direito a veto, sobre as 

nomeações dos membros da Diretoria Executiva da 

Fundação HEMOES, a serem indicados pelo 
Diretor Executivo; 

 
VII - Exercer a fiscalização e o controle 

dos atos da Diretoria Executiva; 
 
VIII - Solicitar aos empregados com cargo 

de direção esclarecimentos, informações e 
prestações de contas eventuais; 

 
IX - Aprovar o recebimento de doações 

com encargos; 
 
X - Deliberar, em instância final, sobre os 

demais assuntos de interesse da Fundação 
HEMOES. 

 
Parágrafo único. As deliberações sobre as 

matérias constantes dos incisos I a V deste artigo 
serão tomadas pelo voto de maioria absoluta do 
Conselho e, sobre os demais assuntos, com o voto 
da maioria simples, observado quorum mínimo de 
três membros. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DO CONSELHO FISCAL 

 
Art. 12. O Conselho Fiscal, órgão de 

controle interno, responsável pela fiscalização da 
gestão econômico-financeira da Fundação 
HEMOES, terá a seguinte composição: 

 
I - Dois representantes indicado pela 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA; 
 
II - Um representante indicado pela 

Secretaria de Estado da Fazenda. 
 
§ 1º Os membros indicados para o 

Conselho Fiscal deverão possuir capacidade e 
notório conhecimento da área econômico-
financeira e/ou contábil. 
 

Art. 13. Compete ao Conselho Fiscal da 
Fundação HEMOES: 

 
I - Proceder à fiscalização contábil, 

financeira e patrimonial da Fundação HEMOES; 
 
II - Examinar as contas, balanços e 

quaisquer outros documentos e, ao final, apresentar 
parecer contábil, no mínimo anual, acerca da 
prestação de contas da administração da Fundação 
HEMOES; 

 
III - Analisar e emitir parecer acerca da 

prestação de contas de recursos específicos e que 
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devem, isoladamente, ser encaminhadas aos órgãos 
da Administração Pública que os concederam; 

 
IV - Sem prejuízo das funções do Conselho 

Curador, avaliar a gestão financeira da Diretoria 
Executiva e do próprio Conselho Curador, 
inclusive a fiscalização das atividades dos 
administradores, assim como o exame da 
contabilidade; 

 
V - Solicitar ao Conselho Curador e à 

Diretoria Executiva esclarecimentos ou 
informações, desde que relativos à sua função 
fiscalizadora; 

 
Parágrafo único. Os membros do 

Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos 
membros do Conselho Curador, no que diz respeito 
às questões financeira e contábil e respondem 
pelos danos resultantes de omissão do 
cumprimento de seus deveres e de atos praticados 
com culpa ou dolo, ou com violação do Estatuto. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Art. 14. A Diretoria Executiva, órgão 

responsável pela gestão da Fundação HEMOES e 
subordinada ao Conselho Curador, é constituída 
das seguintes funções de livre provimento: 

 
I - Um Diretor Executivo; 
 
II - Um Diretor Técnico-Assistencial;  
 
III - Um Diretor Administrativo-

Financeiro;  
 
Parágrafo único. Os membros da 

Diretoria Executiva serão contratados pelo regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
sendo seus empregos de livre nomeação e 
exoneração. 

 
Art. 15. Os membros da Diretoria 

Executiva terão mandato de 02 (dois) anos, sendo 
o Diretor Executivo nomeado pelo Secretário de 
Estado da Saúde, dentre profissionais de notório 
conhecimento na área de atuação da Fundação 
HEMOES, podendo ser reconduzido por um ou 
mais períodos, a depender do resultado positivo da 
avaliação obrigatória de seu desempenho, 
conforme previsto no Contrato de Gestão e no 
Estatuto.  

 
§ 1º Os demais Diretores serão indicados 

pelo Diretor Executivo e nomeados pelo Conselho 
Curador. 

§ 2º Os membros da Diretoria Executiva 
poderão perder o mandato, dentre outros motivos e 
na forma prevista no estatuto, por inobservância da 
lei ou regulamento, violação dos deveres de gestão 
ou não-cumprimento do Contrato de Gestão. 

 
§ 3º Compete ao Secretário de Estado da 

Saúde destituir o Diretor Executivo, após apuração 
de sua responsabilidade pelo Conselho Curador, e 
a este Colegiado destituir os demais membros da 
Diretoria Executiva, em ambos os casos, nos 
termos do estatuto. 

 
§ 4º O Diretor Técnico-Assistencial será, 

obrigatoriamente, médico com especialização em 
hematologia e hemoterapia. 

 
§ 5º O Diretor Executivo será substituído 

em suas faltas e impedimentos pelo Diretor 
Administrativo e Financeiro e, na falta deste, pelo 
Diretor Técnico Assistencial. 

 
Art. 16. É da competência da Diretoria 

Executiva: 
 
I - Gerir a Fundação Hemocentro do 

Espírito Santo - Fundação HEMOES; 
 
II - Gerir a prestação dos serviços 

contratados, em consonância com as metas de 
desempenho e atividades fixadas no Contrato de 
Gestão celebrado entre a Fundação e o Poder 
Público, e constante no Plano Operativo; 

 
III - Exercer o controle interno das 

atividades da Fundação, nos termos do Estatuto e 
segundo as diretrizes e os critérios fixados no 
Plano Operativo e no Contrato de Gestão da 
Fundação; 

 
IV - Elaborar, para deliberação do 

Conselho Curador: 
a) O Plano Operativo da Fundação 

HEMOES, anual ou plurianual; 
b) O estatuto da Fundação HEMOES; 
c) Os regimentos mencionados no art. 

11, incisos III e V, desta Lei. 
 
 
Art. 17. Constituem atribuições e deveres 

do Diretor Executivo, além dos que o estatuto da 
entidade lhe atribuir: 

 
I - Representar a Fundação em Juízo ou 

fora dele; 
 
II - Convocar o Conselho Curador e o 

Conselho Fiscal, na forma do Estatuto; 
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III - Presidir as reuniões da Diretoria 
Executiva; 

 
IV - Nomear, após a deliberação do 

Conselho Curador, na forma do art. 11, inciso VI, 
desta Lei, os demais membros da Diretoria 
Executiva; 

 
V - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o 

Regimento da Fundação HEMOES; 
 
VI - Participar das reuniões do Conselho 

Curador sem direito a voto. 
 

CAPÍTULO IX 
DO PESSOAL 

 
Art. 18. O regime jurídico que regerá as 

relações do trabalho da Fundação HEMOES será o 
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, 
disciplinado no Decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 
1943 e demais normas pertinentes. 

 
Art. 19. O ingresso no quadro de 

empregados da Fundação HEMOES dar-se-á 
mediante concurso público de provas ou de provas 
e títulos, ressalvados os empregos de livre 
nomeação e exoneração, nos termos desta lei 
complementar, os quais integrarão o quadro de 
pessoal especial. 

 
Art. 20. A Fundação HEMOES organizará 

o seu Quadro de Pessoal mediante plano de 
empregos, carreira e salários, de acordo com um 
plano diretor de desenvolvimento de recursos 
humanos, na forma do disposto no Estatuto, sendo 
obrigatória a instituição de sistema misto de 
remuneração, o qual deverá contemplar ao lado do 
salário fixo, prêmio de desempenho individual e de 
equipes, sob avaliação permanente, conforme 
regulamento específico mencionado no art. 11, 
inciso IV, desta lei complementar. 

 
Parágrafo único. Será mantido percentual 

reservado nas contratações para pessoas com 
deficiência no quadro funcional da Fundação 
HEMOES, nos termos do artigo 11, inciso IV, 
desta lei complementar. 
 
 

CAPÍTULO X 
DAS CONTRATAÇÕES 

 
Art. 21. Para a contratação de obras, 

serviços, compras, alienação e locação, a fundação 
se submeterá às disposições da Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, podendo elaborar 
regulamento especial, nos termos do art. 119, da 

Lei Federal nº 8.666/93, observados os princípios 
que regem a Administração Pública. 
 

CAPÍTULO XI 
DO CONTRATO DE GESTÂO 

 
Art. 22. A Fundação HEMOES, por sua 

Diretoria Executiva celebrará Contrato de Gestão 
com o Poder Público, em até 90 (noventa dias) 
após a sua criação. 
 

Parágrafo único. O Contrato de Gestão 
celebrado entre a Fundação HEMOES e o Poder 
Público terá por objeto a contratação de serviços e 
a fixação de metas de desempenho para a entidade, 
as quais serão disponibilizadas por meio 
eletrônico. 
 

Art. 23. O Contrato de Gestão será 
lavrado, sempre por escrito, observando as regras 
gerais de direito público e as disposições 
constitucionais e legais do Sistema Único de 
Saúde, devendo conter cláusulas que disponham 
sobre: 

 
I - qualidade, eficiência e transparência no 

atendimento aos usuários dos serviços objeto do 
Contrato de Gestão; 

 
II - as atribuições e responsabilidades dos 

dirigentes da Fundação HEMOES; 
 
III - a obrigatoriedade de especificar os 

planos operativos propostos para a Fundação 
HEMOES, que deverão detalhar as metas a serem 
atingidas e os respectivos prazos de execução; 

 
IV - a obrigatoriedade de instituir 

Comissões de Acompanhamento e Avaliação, bem 
como publicar Sistemática de Acompanhamento e 
Avaliação através de documento específico com os 
critérios objetivos de avaliação de desempenho, 
inclusive mediante indicadores de qualidade e 
produtividade; 

 
V - a adoção de práticas de planejamento 

sistemático das ações da Fundação, mediante 
instrumentos de programação física e financeira, 
de acordo com as metas pactuadas; 

 
VI - o prazo do contrato, de no máximo 5 

(cinco) anos, bem como as condições de 
prorrogação, renovação, alteração, suspensão e 
rescisão, incluindo ainda, as regras para sua 
renegociação total e parcial; 

 
VII - estipulação de limites e critérios para 

remuneração, vantagens e prêmios, de qualquer 
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natureza, a serem pagos aos dirigentes e 
empregados da Fundação HEMOES, no exercício 
de suas funções, observando, para tanto, 
parâmetros compatíveis de remuneração no 
mercado de trabalho, segundo o grau de 
qualificação exigido e os setores de especialização 
profissional; 

 
VIII - a vinculação dos repasses 

financeiros, que forem realizados pelo Estado, ao 
cumprimento das metas pactuadas no Contrato de 
Gestão; 

 
IX - a obrigatoriedade de publicação anual, 

no Diário Oficial do Estado, de demonstrações 
financeiras, elaboradas em conformidade com os 
princípios fundamentais de contabilidade, bem 
como providenciar ampla divulgação, por meios 
físicos e eletrônicos, dos relatórios de execução e 
pareceres da Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação do Contrato de Gestão e o desempenho 
das metas fixadas. 

 
Art. 24. O Estado se responsabilizará por 

encargos contraídos pela Fundação HEMOES em 
decorrência dos atrasos dos repasses constantes do 
Contrato de Gestão. 

 
Art. 25. O Contrato de Gestão e suas 

respectivas alterações, renovações e prorrogações 
serão disponibilizados na “internet” no “site” do 
Governo do Estado do Espírito Santo e no “site” da 
Fundação HEMOES, durante todo o período de sua 
vigência e até dois meses após o término do 
contrato. 

 
Art. 26. O Estado fará consignar, 

anualmente, no orçamento do Fundo Estadual de 
Saúde - FES, vinculado à Secretaria de Estado da 
Saúde - SES, de forma destacada, os recursos para 
pagamento dos serviços que vier a contratar com a 
Fundação HEMOES mediante Contrato de Gestão. 

 
CAPÍTULO XII 

DA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E 
CONTROLE 

DO CONTRATO DE GESTÃO 
 

Art. 27. O acompanhamento e a 
fiscalização da execução do Contrato de Gestão, 
sem prejuízo da ação institucional dos demais 
órgãos normativos e de controle interno e externo 
do Estado, serão efetuados pela SESA. 

 
Art. 28. A prestação de contas da 

Fundação, após a devida apreciação do Conselho 
Curador, será apresentada trimestralmente, ou, a 
qualquer tempo, conforme recomende o interesse 

público, à SESA e à SEGER por meio de relatório 
pertinente à execução do Contrato de Gestão, 
contendo comparativo específico das metas 
propostas com os resultados alcançados, 
acompanhado dos respectivos demonstrativos 
financeiros, que serão disponibilizados por meio 
eletrônico. 

 
Parágrafo único. Ao final de cada 

exercício financeiro, a Fundação HEMOES deverá 
elaborar consolidação dos relatórios e 
demonstrativos de que trata este artigo e os 
encaminhará à SESA, à SEGER e ao Tribunal de 
Contas do Estado. 
 

Art. 29. A Fundação HEMOES deverá 
enviar, trimestralmente, relatório de gestão, 
apontando os recolhimentos dos encargos sociais 
da demanda trabalhista das mesmas, que deverá ser 
publicado em Diário Oficial pelo Poder Executivo. 

 
Art. 30. O órgão competente da SESA, 

responsável pela supervisão, fiscalização e 
avaliação do Contrato de Gestão, emitirá relatório 
técnico sobre os resultados alcançados pela 
fundação na execução do Contrato de Gestão, bem 
como sobre a eficiência e economicidade do 
desenvolvimento das respectivas atividades, e o 
encaminhará ao Secretário de Estado da Saúde, ao 
Secretário de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, ao Conselho Curador da Fundação 
HEMOES e ao Conselho Estadual de Saúde, até o 
último dia do mês subseqüente ao encerramento do 
ano do exercício financeiro. 

 
§ 1º Caso as metas pactuadas no Contrato 

de Gestão não sejam cumpridas, o Secretário de 
Estado da Saúde deverá submeter os relatórios 
técnicos de que trata o caput deste artigo, 
acompanhados de justificativa a ser apresentada 
pela Fundação HEMOES, ao Conselho Estadual de 
Saúde, que se manifestará acerca da execução do 
Contrato de Gestão. 

 
§ 2º Com base na manifestação do 

Conselho Estadual de Saúde, o Secretário de 
Estado da Saúde deverá, conforme o caso, decidir 
as medidas de saneamento necessárias e a 
repactuação dos valores financeiros pertinentes às 
metas do próximo exercício.  

 
§ 3º Após a manifestação do Conselho 

Estadual de Saúde e da SESA será elaborada 
consolidação dos respectivos relatórios técnicos de 
que trata este artigo, devendo o Secretário de 
Estado da Saúde, encaminhá-la, acompanhado de 
seu parecer conclusivo ao Tribunal de Contas e à 
Assembleia Legislativa do Estado. 
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Art. 31. Os servidores da SESA, 
responsáveis pela supervisão, fiscalização e 
avaliação do Contrato de Gestão, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade na utilização de recursos ou bens de 
origem pública, dela darão ciência, 
preliminarmente, ao Secretário de Estado da Saúde 
que, por sua vez, cientificará à Secretaria de 
Gestão e Recursos Humanos, à Auditoria Geral do 
Estado, à Procuradoria Geral do Estado e ao 
Tribunal de Contas do Estado. 

 
Parágrafo único. Caso a irregularidade ou 

ilegalidade apresente indícios de infração criminal, 
deverá o relatório ser encaminhado ao Ministério 
Público. 
 

CAPÍTULO XIII 
DO FINANCIAMENTO 

 
Art.32. Os recursos do Estado para 

contraprestação de serviços da Fundação 
HEMOES, mediante Contrato de Gestão, não 
integrarão o orçamento fiscal e de seguridade 
social do Estado. 

 
Art. 33. Os recursos para o custeio dos 

serviços realizados pela fundação serão fixados a 
partir da definição de preços pelo conjunto de 
serviços prestados, previstos no Contrato de 
Gestão. 

 
Art. 34. Poderão ser previstos recursos de 

investimento a partir das necessidades 
identificadas pela SESA e que farão parte do 
Contrato de Gestão. 
 
 

CAPÍTULO XIV 
ENSINO, PESQUISA E AVALIAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS 
 

Art. 35. A Fundação HEMOES poderá 
desenvolver atividades de ensino, pesquisa e 
avaliação de tecnologias. 
 

§ 1º O Contrato de Gestão celebrado entre 
a Fundação HEMOES e o Poder Público 
estabelecerá os objetos de contratação de serviços, 
valores financeiros correspondentes e a fixação de 
metas de desempenho para atividades de ensino, 
pesquisa e avaliação de tecnologias. 
 

§ 2º Para os fins a que se refere este artigo, 
a Fundação HEMOES poderá captar recursos 
financeiros concernentes à prestação de serviços 
junto ao Poder Público e à iniciativa privada, 
mediante aprovação do Conselho Curador. 

§ 3º O Contrato de Gestão estabelecerá 
expressamente o caráter público dos resultados das 
atividades de pesquisa e avaliação de tecnologias 
desenvolvidas pela Fundação HEMOES, mesmo 
que tenham sido financiadas pela iniciativa 
privada. 
 

CAPÍTULO XV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 36. A Fundação HEMOES é declarada 

de utilidade pública estadual, sendo considerada, 
ainda, como entidade beneficente de assistência 
social, para todos os efeitos legais. 
 

Art. 37. Os bens, rendas e serviços afetos 
ao serviço público de saúde são impenhoráveis. 
 

Art. 38. A Fundação HEMOES se equipara 
às agências executivas para efeito do parágrafo 
único do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Art. 39. A contabilidade da fundação de 
que trata esta lei complementar submete-se às 
regras estabelecidas para as empresas estatais, no 
que couber, até que seja editado regulamento 
próprio. 
 

Art. 40. Poderão ser cedidos, sem ônus 
para a Fundação HEMOES, servidores e 
empregados da Administração Pública, nos termos 
previstos na legislação específica e no Contrato de 
Gestão. 

 
Parágrafo único. A cessão prevista no 

caput dar-se-á pelo prazo de doze meses, a partir 
da solicitação oficial por parte da Fundação 
HEMOES, podendo ser extinta a qualquer tempo. 
Qualquer cessão por prazo superior deverá ser 
aprovada pelo Conselho de Gestão da Fundação 
HEMOES. 
 

Art. 41. Os servidores cedidos ficarão 
sujeitos ao mesmo regime de carga horária 
aplicável aos empregados da Fundação HEMOES 
com idênticas atribuições e qualificação 
profissional. 

 
§ 1º Os servidores cedidos à Fundação 

HEMOES farão jus a um adicional remuneratório 
de valor variável, correspondente à eventual 
diferença existente entre sua remuneração e a 
remuneração paga aos empregados da Fundação, 
observada a identidade de atribuições, qualificação 
profissional e jornada de trabalho. 

 
§ 2º O adicional remuneratório será pago 

durante o período de exercício do servidor na 
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Fundação HEMOES, sendo vedada, a qualquer 
título, a sua incorporação à remuneração e o seu 
cômputo para fins de concessão de proventos de 
aposentadoria, disponibilidade ou benefícios 
previdenciários. 

 
§ 3º O pagamento do adicional 

remuneratório se dará sem prejuízo do vencimento-
base e das demais parcelas previstas em lei 
percebidas em caráter permanente, sendo vedado o 
seu cômputo para fins de cálculo das vantagens 
acessórias.  
 

Art. 42. A Fundação HEMOES poderá 
contratar pessoal técnico imprescindível ao 
exercício de suas atividades, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público, por prazo máximo de 12 meses, 
improrrogáveis, mediante processo seletivo 
simplificado, nos termos do disposto no seu 
estatuto. 
 

Art. 43. O Poder Executivo deverá tomar 
as providências necessárias à instituição da 
Fundação HEMOES, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias. 

 
Parágrafo único. Para execução desta lei, 

fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
adicionais que se fizerem necessários com o 
objetivo de cobrir despesas de implantação, 
funcionamento e desenvolvimento das atividades 
da Fundação HEMOES e que não estejam 
incluídas no orçamento do Estado, inclusive as 
alterações necessárias no orçamento da Secretaria 
de Estado da Saúde – SESA e do Fundo Estadual 
de saúde – FES. 

 
Art. 46. Esta lei complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 25 de novembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 200/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto a essa Casa de Leis o Projeto de 
Lei com vistas a alterar a redação da Lei 
Complementar Estadual nº 477 de 29 de dezembro 
de 2008, de criação da Agência Reguladora de 
Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do 
Espírito Santo – ARSI para incluir na lei a matriz 
tributária, os sujeitos passivos e os tributos a serem 
deduzidos da base de calculo da TRS e da TRV, 

pois originalmente não constavam da Lei 
Complementar, uma vez que estavam previstos 
para inclusão no decreto regulamentador. 
 

Quando da sujeição da redação do referido 
decreto à Procuradoria Geral do Estado, esta vedou 
as citadas inclusões, alegando que a via adequada 
seria a Lei Complementar. O Decreto 2.319-R foi 
publicado em 04 de agosto de 2009. 
 

Em virtude do processo de alteração 
legislativa, oportunamente proponho também 
ajustes em outros artigos com vistas a esclarecer 
tópicos, adequar terminologias que foram 
incorretamente grafadas na lei original e pequenos 
ajustes com o fim de tornar a lei mais objetiva. 

 
Ressalto que tal regramento se faz 

necessário para evitar que se suscitem dúvidas na 
cobrança das taxas estipuladas, e, em obediência 
aos princípios tributários da legalidade e 
anterioridade. Tal procedimento é vital no 
propceso de consolidação da Agência Reguladora 
de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária – 
ARSI 

 
Dada a importância da matéria, conto com 

o apoio e compreensão de Vossa Excelência e de 
seus dignos pares para aprovação do anexo projeto 
de lei. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2009 

 
Dá nova redação a dispositivos da Lei 
Complementar nº 477, de 29/12/2008, que 
criou a Agência Reguladora de 
Saneamento Básico e Infraestrutura 
Viária do Espírito Santo – ARSI. 

 
Art. 1º Os dispositivos da Lei 

Complementar nº 477, de 29/12/2008, a seguir 
enumerados, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 6º (...) 
 
XIII - elaborar e editar por resolução o 
regimento interno;   (NR) 
 
“Art. 9º (...) 
 
...... 
 
III para o cumprimento das competências 
contidas neste artigo, a ARSI participará 
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junto aos órgãos de governo na definição 
da política estadual de concessões. 
 
IV – considerar as diretrizes gerais a 
serem definidas na política estadual de 
concessão de serviço de infraestrutura 
viária com pedágio”.   (NR) 
 
“Art. 13. (...) 
II - Valores mobiliários que forem 
adquiridos através de cessão, recebimentos 
a título de doação, de pagamento de dívida 
ou a qualquer titulo, sendo vedada a 
transferência desses direitos quando forem 
emitentes as empresas prestadoras dos 
serviços regulados;    (NR) 
 
 “Art. 25. (...) 
II - apreciar, em último grau de recurso, 
as matérias decididas pela Diretoria 
Colegiada;”     (NR) 
 
“Art. 28. Ficam criadas a Taxa de 
Regulação e de Fiscalização do Serviço 
Público de Saneamento Básico – TRS e a 
Taxa de Regulação e de Fiscalização do 
Serviço Público de Infraestrutura Viária – 
TRV, tendo ambas por fato gerador o 
desempenho da atividade de regulação, 
controle e fiscalização pela ARSI. A TRS e 
a TRV incidirão sobre as prestações de 
serviços públicos de saneamento básico e 
de infraestrutura viária, e terá por sujeitos 
passivos, respectivamente: 
I - os prestadores de serviços públicos, de 
saneamento básico, de titularidade 
estadual, em virtude de concessão, 
permissão, autorização ou delegação 
legal; 
II - os prestadores de serviços públicos de 
infraestrutura viária com pedágio de 
titularidade estadual, em virtude de 
concessão, permissão, autorização ou 
delegação legal; 
 
 
§ 1º O disposto no “caput” deste artigo 
também se aplica aos serviços públicos de 
saneamento básico e de infraestrutura 
viária: 
I - cuja fiscalização e regulação tenham 
sido atribuídas à ARSI por instrumento 
legal;  
II - delegadas ao Estado pelos Municípios, 
nos termos da legislação pertinente, assim 
como da regulamentação especificada no 
ato de delegação ou nos contratos de 
prestação de serviços. 

§ 2º A forma e a periodicidade do 
pagamento das taxas serão propostas pela 
Diretoria Colegiada e submetidas à 
aprovação por decreto do Governador do 
Estado.  
 
§ 3º O não recolhimento das taxas de 
regulação e de fiscalização, conforme 
disposto no § 2º, implicará multa de 10% 
(dez por cento) e juros de 1% (um por 
cento), por mês ou fração, e incidência de 
atualização monetária, na forma da 
legislação em vigor. 
 
§ 4º Incidirá multa de 100% (cem por 
cento) sobre o valor das taxas, cobrável 
executivamente, no caso de adulteração, 
falsificação ou fraude na apuração ou na 
emissão das respectivas guias de 
recolhimento. 
 
§ 5º A Taxa de Regulação e de 
Fiscalização do Serviço Público de 
Saneamento Básico - TRS será de 0,50 % 
(cinqüenta centésimos por cento) do 
faturamento anual por Município, 
diretamente obtido com a prestação do 
serviço, deduzidos, nos termos da 
legislação pertinente, os seguintes tributos: 
I - Contribuições para o PIS/Pasep; 
II - Contribuições para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS. 
 
§ 6º Para efeito do disposto no parágrafo 
anterior, o valor do faturamento anual 
corresponderá à receita operacional bruta 
relativa ao último exercício encerrado, tal 
como apurada nas demonstrações 
contábeis.  
 
§ 7º Caso o valor da receita operacional, 
de que trata o § 6º, seja apurado pelo 
sujeito passivo no decorrer do exercício em 
que deva ser feito o recolhimento do 
tributo, será este provisoriamente 
calculado com base em estimativa do 
prestador de serviço, cumprindo-lhe, após 
a apuração da base de cálculo, proceder 
ao respectivo ajuste quando do pagamento 
da última parcela devida. 
 
 
§ 8º A Taxa de Regulação e de 
Fiscalização do Serviço Público de 
Infraestrutura Viária - TRV será de 1% 
(um por cento) da receita anual de 
pedágio, por contrato de concessão, 
diretamente obtido com a prestação do 
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serviço, deduzidos, nos termos da 
legislação pertinente, os seguintes tributos: 
I - Contribuições para o PIS/Pasep; 
II - Contribuições para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS; 
III - Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN. 
 
§ 9º Para efeito do disposto no parágrafo 
anterior, o valor da receita anual de 
pedágio corresponderá à receita 
operacional bruta relativa ao último 
exercício encerrado, tal como apurada nas 
demonstrações contábeis.  
 
§ 10. Caso o valor da receita operacional 
de que trata o § 9º seja apurado pelo 
sujeito passivo no decorrer do exercício em 
que deva ser feito o recolhimento do 
tributo, será este provisoriamente 
calculado com base em estimativa do 
prestador de serviço, cumprindo-lhe, após 
a apuração da base de cálculo, proceder 
ao respectivo ajuste quando do pagamento 
da última parcela devida no ano. 
 
§ 11. Para novas concessões, os valores 
das taxas TRS e TRV a serem recolhidas no 
10º (décimo) dia do mês do início da 
prestação dos serviços, serão calculados 
no 1º (primeiro) ano da concessão, tendo 
por base a estimativa de receita 
apresentada pelo prestador de serviço para 
os primeiros doze meses, com base na 
proposta de concessão. 
 
§ 12. Serão respeitados os contratos de 
concessão em vigor na data de 
promulgação desta Lei Complementar.”  
               (NR) 
 
“Art. 39. Fica o Poder Executivo 
autorizado a regulamentar esta Lei 
Complementar, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da data de 
nomeação da Diretoria Colegiada da 
ARSI.” (NR) 
 
Art. 2º Esta lei complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 25 de novembro de 2009. 

 
MENSAGEM Nº 201/2009 
 

Senhor Presidente: 
 
 Encaminho ao exame dessa ilustre Casa 
Legislativa o anexo Projeto de Lei Complementar 
em que solicito seja autorizada a prorrogação dos 
prazos das contratações temporárias de pessoal 
para atender as necessidades da Faculdade de 
Música do Espírito Santo – FAMES e do Instituto 
de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo – IDAF. 
 

As contratações temporárias a que se refere 
esta proposta foram autorizadas pelas leis 
complementares nº 304/2004 e nº 349/2005, para 
prestação de serviços de relevante interesse público 
por parte dos órgãos acima citados. 

 
As prorrogações de prazos ora solicitadas 

são imprescindíveis para dar continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos por esses órgãos no 
restante deste ano e início do exercício seguinte e, 
visto que não há aumento do quantitativo de 
pessoal contratado, não acarretarão acréscimo de 
despesa. 

 
Vale ressaltar que o Estado vem 

progressivamente substituindo as designações 
temporárias por servidores efetivos, em todas as 
áreas, enquanto não se concretiza totalmente a 
realização de concursos públicos para contratação 
de pessoal. 

 
 Diante do exposto, conto com o apoio de 
V. Exa., e Ilustre Pares para a aprovação deste 
Projeto de Lei Complementar. 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado  
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 42/2009 
 

Dispõe sobre prazos de contratações 
temporárias de pessoal. 

 
Art. 1º Ficam prorrogadas por 12 (doze) 

meses as contratações temporárias de pessoal 
constantes dos seguintes dispositivos legais: 
 

I - no artigo 33 da Lei Complementar nº 
304, de 10.12.2004, a contar de 1º.01.2010. 
 

II - no artigo 2º da Lei Complementar nº 
349, de 27.12.2005, a contar de 27.12.2009. 
 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 27 de novembro de 2009. 
 
MENSAGEM Nº 202/2009 
 
Senhor Presidente: 
 

Dou conhecimento a essa Casa de Leis que, 
com base no parecer da Procuradoria Geral do 
Estado, vetei totalmente o Projeto de Lei n° 
307/2008, de autoria do Deputado Marcelo Santos, 
que “Obriga as instituições financeiras do Estado do 
Espírito Santo a instalarem sistema de vídeo 
monitoramento e gravação de imagens através de 
circuito fechado de televisão” considerando que ele 
padece de vício de inconstitucionalidade, conforme 
se demonstra a seguir: 
 

“Apesar da nobre intenção do Poder 
Legislativo capixaba, ao cuidar de tema afeto à 
segurança em estabelecimentos bancários, o 
Autógrafo de Lei em comento encontra-se eivado de 
inconstitucionalidade, pois, conforme restará 
demonstrado adiante, trata-se de tema cuja 
competência legislativa não foi outorgada ao Estado 
pela Constituição Federal. 
 

Para inferir a quem pertence a competência 
na hipótese em apreço, é preciso considerar qual é o 
objetivo da proposição do presente Projeto de Lei, 
pois, conforme for o caso, a competência será da 
União ou dos Municípios. 
 

Ao verificar a justificativa do Projeto de Lei 
ora analisado, vê-se, já no primeiro parágrafo, que tal 
iniciativa tem como finalidade resguardar tanto os 
usuários das agências bancárias, quanto os valores ali 
depositados1. 
 

Destarte, insta analisar as duas vertentes, a 
fim de demonstrar que, qualquer que seja o objetivo 
do Projeto de Lei, em nenhuma das hipóteses a 
competência legislativa pertence aos Estados. 

Assim sendo, se considerarmos a questão sob 
a ótica da proteção dos usuários dos estabelecimentos 
bancários, adentramos na competência legislativa dos 
Municípios, a teor do disposto no artigo 30, I da 
Constituição Federal, in verbis: 
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 
 Tal entendimento decorre da interpretação 
construída pelo Supremo Tribunal Federal, que 
                                                           
 
1 Transcrição do primeiro parágrafo: “A presente proposição visa 
atender uma flagrante demanda, diante das frequentes 
ocorrências de ataques às instituições financeiras capixabas, que 
colocam em risco a vida de clientes funcionários, perturbam a 
ordem social e causam grandes prejuízos tanto ao erário público, 
quanto à iniciativa privada.” 
 

ressalta a predominância do interesse municipal em 
legislar sobre temas afetos à segurança nas 
instituições bancárias, conjugando o interesse local 
do Município na proteção de sua população com o 
interesse local em regulamentar as edificações e 
construções dentro de seu território. 
 
 Nesse sentido, cumpre transcrever a decisão 
proferida pela Suprema Corte nos autos do Agravo 
Regimental em Agravo de Instrumento 347.717/RS: 
 

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS - 
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, 
MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A 
INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - 
INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
FEDERAL - ALEGAÇÃO TARDIA DE 
VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8º, DA 
CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR 
SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, 
NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO 
OBJETO DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO - 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 
"JURA NOVIT CURIA" - RECURSO 
IMPROVIDO. - O Município pode editar 
legislação própria, com fundamento na 
autonomia constitucional que lhe é 
inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de 
determinar, às instituições financeiras, que 
instalem, em suas agências, em favor dos 
usuários dos serviços bancários (clientes 
ou não), equipamentos destinados a 
proporcionar-lhes segurança (tais como 
portas eletrônicas e câmaras filmadoras) 
ou a propiciar-lhes conforto, mediante 
oferecimento de instalações sanitárias, ou 
fornecimento de cadeiras de espera, ou, 
ainda, colocação de bebedouros. 
Precedentes.2 
(Grifos acrescidos) 
 

 Imponente se faz trazer à baila também o 
entendimento versado na decisão do Recurso 
Extraordinário 240.406-013, que tratou de caso 
semelhante.  
 

 O referido julgamento expõe de maneira 
esclarecedora a competência dos Municípios para 
legislar acerca de assuntos relacionados à 
segurança em estabelecimentos bancários. Em seu 
                                                           
2 AI 347717 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL, AG.REG.NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator(a):  Min. CELSO DE 
MELLO, Julgamento:  31/05/2005, Órgão Julgador:  Segunda 
Turma. 
 
3 RE 240406 / RS - RIO GRANDE DO SUL, RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, 
Julgamento:  25/11/2003, Órgão Julgador:  Segunda Turma. 
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voto, o Ministro Carlos Velloso, relator do 
acórdão, pontuou o seguinte: 
 

Abrindo o debate, deixo expresso 
que compete privativamente à União 
legislar sobre “política de crédito, 
câmbio, seguros e transferência de 
valores”. (C.F., art. 22, VII). 
 

E no capítulo do Sistema 
Financeiro Nacional, dispunha a 
Constituição, no art. 192, que “o sistema 
financeiro nacional, estruturado da forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado 
do País e a servir aos interesses da 
coletividade, será regulado em lei 
complementar, que disporá, inclusive, 
sobre: I. – a autorização para o 
funcionamento das instituições financeiras, 
assegurado às instituições bancárias 
oficiais e privadas acesso a todos os 
instrumentos do mercado financeiro, sendo 
vedada a essas instituições a participação 
em atividades não previstas na autorização 
de que trata este inciso;”  
(...) 

 
 Indaga-se o seguinte: será que se 
inclui na “política de crédito, câmbio, 
seguros e transferência de valores” (C.F., 
art. 22, VII) e no sistema financeiro 
nacional, tal como vinha posto no art. 192 
da C.F. e tal como está posto, hoje, pela 
E.C. 40/2003, a competência da União para 
legislar a respeito da obrigação de os 
prédios onde se situam as agências 
bancárias instalar portas eletrônicas, tendo 
em vista a segurança dos munícipes? 

 
 Esta é a questão. 

 
 Não há dúvida que à Lei Federal 
cabe dispor, bem registra o acórdão 
recorrido, sobre a segurança bancária 
específica, relativamente aos valores 
depositados nos estabelecimentos 
bancários. Todavia, no que concerne à 
segurança dos munícipes, vale dizer, dos 
usuários das agências bancárias, legisla o 
Município, porque tem-se, no caso, assunto 
de interesse local – C.F., art. 30, I. 
 
(Grifos acrescidos) 

 
 
 Seguindo a mesma linha, o voto do 
Ministro Nelson Jobim reforça o entendimento 
supracitado. Vejamos: 

Sr. Presidente, uma coisa é serviço 
bancário , outra, espaço físico onde esse 
serviço é prestado. Aqui, não estamos 
tratando de serviço bancário, mas de 
espaço físico de acesso ao público. A 
disciplina, no município de Porto Alegre, 
por força da Lei nº 7.494/94, é exatamente 
a forma pela qual deve dispor ou se 
encontrar esse espaço físico. Se não for 
assim, não poderia o município de Porto 
Alegre dispor, no seu Plano Diretor, sobre 
zoneamentos e áreas de ocupação urbana 
para prestação de serviços e instalação; se 
não for assim, o Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil deveria dispor sobre 
os escritórios dos advogados; se não for 
assim, seria toda uma legislação específica 
para cada atividade. Então, vamos separar: 
uma coisa é ser advogado; outra, o 
município autorizar a prestação daquele 
serviço que o município não disciplina num 
lugar específico, num espaço físico da sua 
área urbana. Isso é, claramente, matéria que 
diz respeito ao espaço físico no qual se 
presta esse serviço. Se o serviço – e aqui 
vem um ponto importante –, por 
determinadas indiossincrassis locais, 
representa um risco para o cidadão, 
poderá o município exigir um tipo de 
segurança específica, indago: as 
exigências municipais, de posturas 
municipais, para os espaços físicos de 
prestação de serviços, em Foz do Iguaçu, 
devem ser similares às de Brasília? É 
evidente que não. É uma questão 
tipicamente municipal. Poderia 
eventualmente, exigir-se que as 
atividades bancárias tivessem sistemas de 
retenção de invasão de águas em áreas de 
alagamento, se lá fosse permitido 
construir? Então, repito, a matéria é 
exclusiva, clara e tipicamente municipal. 

 
(Grifos acrescidos) 

 
 Como se nota, quando se trata da segurança 
dos usuários de estabelecimentos bancários, a 
competência é incontestavelmente municipal, sendo, 
por conseguinte, ilegítima a atuação dos Estados 
neste particular. 
 
 Por seu turno, ao avaliar pelo aspecto da 
proteção dos valores depositados nas agências 
bancárias, vemos que a competência para legislar 
sobre o assunto se insere no rol de atribuições da 
União, conforme prevê o artigo 22, VII da 
Constituição Federal, já mencionado na transcrição 
do voto do Ministro Carlos Velloso, o qual informa 
que “à Lei Federal cabe dispor (...) sobre a 
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segurança bancária específica, relativamente aos 
valores depositados nos estabelecimentos 
bancários.” 
 
 Diante disso, tendo em vista que compete 
privativamente à União legislar sobre temas relativos 
à proteção dos valores que se encontram em agências 
bancárias, aos Estados resta a competência legislativa 
remanescente ou residual (CF, art. 25, §1º4). 
 
 Nesta hipótese, como se trata de competência 
prevista no elenco do artigo 22 da Carta Maior, os 
Estados só podem legislar se houver outorga da 
União neste sentido, por meio de Lei Complementar 
(CF, art. 22, parágrafo único5)6. 
 
 No caso em tela, não só não houve delegação 
por parte da União, como já existe Lei Federal que 
cuida da questão, a saber: a Lei nº 7.102/1983 (versa 
sobre segurança para estabelecimentos financeiros e 
fixa normas para constituição e funcionamento das 
empresas particulares que exploram serviços de 
vigilância e de transporte de valores). 
 
 Ao verificar as disposições da aludida Lei 
Federal, constatamos que a obrigatoriedade da 
instalação de equipamentos de gravação de imagens 
em estabelecimentos financeiros já se encontra 
prevista no artigo 2º: 
 

Art. 2º - O sistema de segurança referido no 
artigo anterior inclui pessoas adequadamente 
preparadas, assim chamadas vigilantes; 
alarme capaz de permitir, com segurança, 
comunicação entre o estabelecimento 
financeiro e outro da mesma instituição, 
empresa de vigilância ou órgão policial mais 
próximo; e, pelo menos, mais um dos 
seguintes dispositivos: 
 

                                                           
4 Art. 25 (...) 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição. 
 
5 Art. 22 (...) 
(...) 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a 
legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas 
neste artigo. 
 
6 Ao distinguir a competência privativa da competência 
exclusiva, José Afonso da Silva acaba por nos informar o 
conteúdo da primeira: “A diferença que se faz entre competência 
exclusiva e competência privativa é que aquela é indelegável e 
esta é delegável. Então, quando se quer atribuir a competência 
própria a uma entidade ou a um órgão com possibilidade de 
delegação de tudo ou de parte, declara-se que compete 
privativamente a ele a matéria indicada. Assim, no artigo 22 se 
deu competência privativa (não exclusiva) à União para legislar 
sobre: [...], porque o parágrafo único faculta à lei complementar 
autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das 
matérias relacionadas neste artigo”. (SILVA, José Afonso da. 
Curso de Direito Constitucional Positivo. 5. Ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 480) 

I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de 
filmagens que possibilitem a identificação 
dos assaltantes; 
II - artefatos que retardem a ação dos 
criminosos, permitindo sua perseguição, 
identificação ou captura; e 
III - cabina blindada com permanência 
ininterrupta de vigilante durante o expediente 
para o público e enquanto houver 
movimentação de numerário no interior do 
estabelecimento. 
 
(Grifos acrescidos) 
 

 Desta feita, tendo em vista que a União já 
legislou sobre o tema, não subsiste espaço para o 
exercício de competência legislativa por parte os 
Estados. 
 
 Portanto, de todo o exposto, conclui-se que, 
seja analisando pelo o prisma da proteção dos 
usuários de agências bancárias, seja pelo aspecto da 
proteção de valores, a competência dos Estados fica 
excluída, restando à União, ou aos Municípios, de 
acordo com cada caso, cuidar da questão”. 

 
Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PODER JUDICIÁRIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PODER JUDICIÁRIO 
 

Vitória, 12 de novembro de 2009. 
 

MENSAGEM Nº 002/2009 
 
Senhor Presidente: 
 
Submeto à elevada apreciação dessa Augusta Casa 
Legislativa o incluso PROJETO DE LEI, aprovado à 
unanimidade pelo Egrégio Tribunal Pleno deste 
Poder Judiciário nesta data, que dispõe sobre a 
revisão dos subsídios dos membros da Magistratura 
do Estado do Espírito Santo. 
 
Importante registrar que se trata de medida que visa 
apenas recompor em parte as perdas inflacionárias 
ocorridas entre 2006 (ano em que foi fixado o 
subsídio de juízes e desembargadores do Estado – Lei 
Complementar nº 355/06) e a presente data, que 
somam aproximadamente 17,41% (dezessete vírgula 
quarenta e um por cento). Neste período a 
Magistratura estadual não sofreu qualquer reajuste 
em seus subsídios, ao contrário de outras categorias 
de funcionários públicos, visando a proposta, 
portanto, atender à determinação contida no artigo 
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37, X da Constituição Federal, observado o disposto 
no artigo 37, XI do mesmo diploma. 
 
Ressaltamos, ademais, que a perda será apenas em 
parte recomposta em face da pretensão de se reajustar 
os subsídios em 5% (cinco por cento) a partir de 1º de 
setembro de 2009 e 3,88% (três vírgula trinta e oito 
por cento) a partir de 1º de fevereiro de 2010, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.041/2009. 
 
Cabe-nos ainda destacar a existência de previsão 
orçamentária para cobertura da despesa a ser gerada 
pela aprovação do presente projeto de lei, não 
havendo nenhum aumento na despesa já prevista nos 
orçamentos anuais, propostos ou aprovados, e no 
planejamento plurianual do Poder. 
 
Por tais razões espera esta Corte contar com o apoio 
de Vossa Excelência e de seus honrados pares para 
aprovação do presente PROJETO DE LEI. 
 
Atenciosamente, 
 
Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BOURGUIGNON 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
 
Exmº Sr. 
Deputado Elcio Alvares 
DD. Presidente da Augusta Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo  
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2009 
 
Reajusta os Subsídios da Magistratura do Estado 

do Espírito Santo. 
 

Art. 1º. O Subsídio mensal da Magistratura do 
Estado do Espírito Santo, fixado pelo Art. 1º da Lei 
Complementar nº 355 de 22 de janeiro de 2006, fica 
reajustado em:  
 
I - 5,00%(cinco por cento),a partir de 1º de setembro 
de 2009; e 
 
II - 3,88%(três vírgula oitenta e oito por cento) a 
partir de 1º de fevereiro de 2010. 
 
Art. 2º. Os magistrados perceberão seus subsídios na 
forma do escalonamento definido na Lei 
Complementar nº 234 de 18 de abril de 2002. 
 
Art. 3º. Aos membros inativos e pensionistas da 
Magistratura estadual, respeitado o disposto no artigo 
37, inciso XI da Constituição Federal, aplicam-se 
todas as disposições desta Lei Complementar. 
 
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias do Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo, que serão suplementadas, 
se necessário. 
 
Art. 5º. A implementação do disposto nessa Lei 
observará o previsto no art. 169 da Constituição 
Federal e as normas pertinentes à Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000. 
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Vitória, 12 novembro de 2009. 
 
Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BORGUIGNON 
Presidente em exercício 
 
 

REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

 
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
Santo, em cumprimento à Lei Complementar nº 
101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como 
à Lei Estadual nº 4.890/94, informa que a aprovação 
do presente Projeto de Lei Complementar, que 
concede reajuste de 5% (cinco por cento) a partir de 
1º de setembro de 2009 e 3,88 (três vírgula oitenta e 
oito por cento) a partir de 1º de fevereiro de 2010 nos 
subsídios da Magistratura do Estado do Espírito 
Santo, irá gerar um impacto orçamentário e 
financeiro no exercício de 2009, de aproximadamente 
R$ 1.730.000,00 (um milhão e setecentos e trinta mil 
reais) e R$ 11.435.000,00 (onze milhões 
quatrocentos e trinta e cinco mil reais) de acréscimo 
em cada exercício nos gastos com as folhas de 
pagamento de pessoal do Poder Judiciário em 2010 e 
2011. 
 
Na oportunidade esclarecemos que há saldo 
orçamentário disponível na unidade Tribunal de 
Justiça para fazer face a presente despesa, estando a 
mesma em consonôncia com as Leis Orçamentárias 
Anuais e atendendo a todos os preceitos legais 
contidos na Lei Complementar nº 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), encontrando-se também 
dentro da programação aprovada na Lei Estadual nº 
8.821/08 (Plano Plurianual de Aplicações 
2008/2011). 
 
 
Vitória, 12 de novembro de 2009. 
 
 
Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BOURGUIGNON 
Presidente em exercício 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 
DE CONTAS 

 
SUBEMENDAS AO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010 COM PROTOCOLO DE NÚMEROS 

1026 A 1033 E OFÍCIOS:GDCC Nº 160/2009 DO DEPUTADO CÉSAR COLNAGO E GDDRF/582/09 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1608 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições legais resolve: 
 
 PRORROGAR, por mais 30 (trinta) 
dias, o prazo de vigência da Comissão de 
Sindicância, criada pelo Ato da Mesa Diretora 
de nº 1186/2009, publicado no DPL de 
12.08.2009, visando apurar fatos narrados no 
Processo Administrativo nº 092616/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 30 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1609 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA 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, KENNYA 
RODRIGUES GAVA, do cargo em comissão 
de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, 
do gabinete do Deputado César Colnago, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 094102/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 30 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1610 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 31 de 
janeiro de 1994, MARCELO DE SOUZA 
MARTINS, para exercer o cargo em comissão 
de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, 
no gabinete do Deputado César Colnago, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 094103/2009. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 30 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1611 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA 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, WILLIAN LOPES 
GONÇALVES, do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 30 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 
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ATO Nº 1612 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
de suas atribuições regimentais e com base no 
artigo 8º da Resolução nº 1745, de 12.12.94, e 
do Ato nº 2488, de 11.03.2008, resolve: 
 
 DESIGNAR, a servidora efetiva 
MARIA ELIANA FELLER, matrícula 
200650, para o exercício da seguinte Função 
Gratificada: Coordenação das Folhas de 
Pagamento de Estagiários e beneficiários da 
Lei nº 4.541/91, no âmbito da Diretoria 
Legislativa Administrativa – DLA, nos termos 
do artigo 3º, III, do Ato nº 2488, publicado em 
17.03.2008, sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 30 de novembro de 2009. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

MARCELO COELHO 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 578 
 

 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 MARCAR, 17 (dezessete) dias de 
férias regulamentares, referentes ao exercício 
de 2009, para o período de 02.12 a 18.12.2009, 
da servidora NEUSELI DE FREITAS 
ROSSONI, matrícula nº 27305, estável no 
cargo de Assistente de Apoio Legislativo, 
código EASAL, do Quadro Permanente da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 
suspensas anteriormente conforme Portaria nº 
1080/09, reservando-lhe o direito de gozar os 
14 (quatorze) dias restantes em época 
oportuna. 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 30 de novembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
COMUNICADO 

 
RESUMO DO CONTRATO Nº 028/2009 

 
O Setor de Contratos e Convênios da 
Secretaria da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo em atendimento ao 
que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a celebração do Contrato, conforme 
descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 
 
CONTRATADA: SPEED SERV – 
COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E 
LIMPEZA LTDA. 
 
OBJETO: Contratação de Empresa para 
prestação de serviços continuados de 
manutenção, conservação, limpeza e 
supervisão técnica das áreas verdes nas 
dependências internas e externas da ALES.   
 
VALOR: O valor do CONTRATO é de R$ 
34.470,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos e 
setenta reais). 
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 
(doze) meses, com início no dia 01 de 
dezembro de 2009 e término no dia 30 de 
novembro de 2010. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 092191. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 30 de novembro de 2009. 
 

Zilda Martins Campos 
Setor de Contratos e Convênios da ALES 



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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