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Central previstas na citada Resolução, este 
Projeto propõe que a qualificação necessária 
para a aludida função passe a ser de 
biblioteconomista.  
 

Ademais, é proposto que se inclua a gestão dos 
contratos de assinaturas de periódicos como 
atribuição específica da Coordenação da 
Biblioteca Central, tendo em vista essa 
Coordenação e a referida gestão estar 
relacionadas entre si.  
 

Por fim, salienta-se que o presente Projeto 
atende aos ditames da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e das demais normas concernentes às 
finanças públicas, uma vez que tal Projeto não 
apresenta aptidão de gerar gastos.  
 

Ante o exposto, temos a certeza de que essa 
nobre Casa Legislativa, apreciando o teor do 
presente Projeto e as razões que o justificam, 
apoiará e aprovará esta iniciativa.  
 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 025/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei 
Complementar que “Altera dispositivos da Lei 
Complementar n° 314 de 03 de janeiro de 2005, 
que Reorganiza a estrutura organizacional 
básica do Instituto da  de Atendimento 
Socieducativo do Espírito Santo - IASES”. 

 
A proposta tem por objetivo dar nova 

redação ao inciso VII do art. 8°, da Lei 
Complementar n° 314, de 03 de janeiro de 2005, 
que dispõe sobre representatividade do 
Sindicato dos Servidores do IASES no Conselho 
de Administração. 

 
Ressaltamos que a alteração proposta se 

faz necessária, tendo em vista a Lei em vigor 

que indica o nome de um Sindicato no qual, 
atualmente, não detém legitimidade sindical 
para representação de servidores do IASES. 

 
Diante das considerações acima 

expostas, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, solicito o empenho de Vossas 
Excelências no sentido de aprovar o presente 
Projeto de Lei Complementar. 

 
Vitória, 18 de março de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2019 
 

Altera dispositivos da Lei 
Complementar n° 314 de 03 de 
janeiro de 2005. 

 

Art. 1o O inciso VII do art. 8°, da Lei 
Complementar n° 314, de 03 de janeiro de 2005, 
que reorganiza a estrutura organizacional básica 
do Instituto de Atendimento Socioeducativo do 
Espírito Santo – IASES, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 8° (...) 
(...) 
VII - 01 (um) representante dos 
servidores do IASES, eleito pela 
assembleia extraordinária, 
convocada por meio do Sindicato 
representativo da categoria dos 
servidores do IASES.  
(...)”(NR) 
 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 026/2019 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Identificador: 320035003600330031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº 08/2019, que “Declara de 
utilidade pública a Associação de Produtores 
Rurais da Harmonia, Região e Adjacências, 
localizada no Município de Mimoso do Sul/ES”, 
de autoria da Deputada Janete de Sá, aprovado 
nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 
214/2018, para cumprimento das formalidades 
constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que 

norteou a iniciativa parlamentar e a análise 
técnica realizada pela Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, aquicultura e Pesca 
(SEAG), e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) 
que, ao apreciar os aspectos constitucionais, 
manifestou-se pelo veto total ao presente 
Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 

“Sob o prisma jurídico 
constitucional, o art. 61 da 
Constituição Federal disciplina que 
a iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe 
a qualquer membro ou Comissão 
da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso 
Nacional (entre outros sujeitos).  
 
Nesta linha de raciocínio, com base 
no princípio da simetria1, a 
iniciativa das leis complementares 
e ordinárias de âmbito estadual 
competem às Assembleias 
Legislativas de seus respectivos 
Estados. 
 
Assim, seguindo os moldes da 
Carta Magna, a Constituição do 
Estado do Espírito Santo, em seu 
art. 19 e incisos, preconiza que é 
competência do Estado decretar e 
promulgar as próprias leis que 
devem reger seu governo e sua 
administração, nos seguintes 

                                                           
1
 De acordo com a jurisprudência, o princípio da simetria é o que determina 

que a aplicação dos princípios magnos e dos paradigmas de estruturação 
do Estado, previstos na Constituição Federal, sejam reproduzidos 
simetricamente nos textos das constituições estaduais. Como se vê, o eixo 
central é a Constituição Federal e, portanto, as constituições estaduais 
simetricamente devem estruturar-se em conformidade com a Federal. 
MARCHI, Regina. O princípio da simetria e a sua relação com o 
federalismo. Disponível em:  
http://www.saraivajur.com.br/doutrinaArtigosDetalhe.cfm?doutrina=834. 
Acesso em 23/09/15. 

termos: 
 

Art. 19. Compete ao Estado, 
respeitados os princípios 
estabelecidos na Constituição 
Federal: 
I - decretar e promulgar a 
Constituição e as leis por que deve 
reger-se; 
II - prover as necessidades do seu 
governo e da sua administração; 
III - exercer todos os poderes que, 
explícita ou implicitamente, não 
lhe sejam vedados pela 
Constituição Federal; 
IV - exercer, no âmbito da 
legislação concorrente, a 
competente legislação 
suplementar e, quando couber, a 
plena, para atender às suas 
peculiaridades; 
V - fixar tarifas públicas dos 
serviços de sua competência. 
 

In casu a declaração de utilidade 
pública em âmbito estadual tem 
suas balizas definidas pela Lei 
Estadual n. 10.976/2019, que 
elenca os requisitos necessários 
para sua concessão às entidades 
sem fins lucrativos. 
 

E de acordo com o art. 4º da 
mencionada lei, a legitimidade do 
autógrafo sob exame deverá 
atender aos preceitos ali dispostos:  
 
Art. 4º As sociedades civis, as 
associações e as fundações em 
funcionamento efetivo no Estado 
com o fim exclusivo de servir 
desinteressadamente à 
coletividade, podem ser declaradas 
de utilidade pública, provados os 
seguintes requisitos: 
I - personalidade jurídica há mais 
de dois anos – por meio de 
certidão expedida pelo Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Físicas e 
Jurídicas; 
II - efetivo funcionamento, há mais 
de dois anos, de serviço 
desinteressado e gratuito prestado Identificador: 320035003600330031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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à coletividade – por meio de 
documento expedido pelo Juiz de 
Direito, pelo representante do 
Ministério Público Estadual, pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
ou pelo Prefeito, da Comarca ou 
Município onde a organização 
funciona, bem como cópia do 
estatuto; 
III - declaração do presidente da 
instituição, com firma reconhecida 
em cartório, atestando que os 
cargos de diretoria não são 
remunerados e que a instituição 
presta serviços de relevante 
interesse público;  
IV - atestado de atuação em 
conformidade com os objetivos 
estatutários emitido pelo conselho 
ou entidade de referência na área. 
 

De fato, o projeto de lei em análise 
é meramente formal, uma vez que 
introduz no sistema ato concreto, 
de natureza eminentemente 
administrativa. Logo, impõe-se a 
necessidade de efetivo 
cumprimento dos requisitos 
dispostos no artigo acima 
colacionado.  
 

Compulsando os autos, assim 
como o sistema de processo 
eletrônico da Assembleia 
Legislativa deste Estado2, verifica-
se que a declaração do presidente 
da instituição, atestando que os 
cargos de diretoria não são 
remunerados e que a instituição 
presta serviços de relevante 
interesse público, não possui firma 
reconhecida em cartório.  
 

Ou seja, não restou preenchido o 
requisito do inciso III do art. 4º da 
Lei Estadual n. 10.976/2019, 
necessário à concessão da referida 
declaração de utilidade pública. 
 

Assim, considerando que o 
Autógrafo em exame é ato 

                                                           
2 In 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=64960&arqu

ivo=Arquivo/Documents/PL/09404308082018-assinado.pdf#P64960. 

legislativo concreto, eis que se 
restringe a declarar a utilidade 
pública da Associação de 
Produtores Rurais da Harmonia, 
região e adjacências, a sua edição 
deve respeitar os requisitos 
estabelecidos na Lei Estadual n. 
10.976/2019, que disciplina 
normativamente a declaração de 
utilidade pública. 
 
Essas são as considerações que 
devem ser feitas em atenção ao 
ato normativo sob exame, as quais 
afiançam a conclusão pela sua 
invalidez formal. 
 
E mais, a Lei Estadual n. 
10.976/2019, que consolidou a 
legislação em vigor referente â 
declaração de utilidade pública no 
âmbito do Estado, estabelece em 
seu art. 2º que deverá “”qualquer 
inclusão ou revogação de 
declaração de utilidade pública ser, 
obrigatória e exclusivamente, 
realizada por meio de alteração do 
Anexo Único da presente Lei”. 
 
Desta forma, com a consolidação 
da legislação referente à 
declaração de utilidade pública em 
âmbito estadual em uma única 
norma, a matéria tratada no 
Autógrafo ora analisado, além de ir 
de encontro à previsão legal da Lei 
Estadual n. 10.976/2019, fica de 
fora do Anexo Único da referida 
norma. 
 

Nesta esteira, também por razões 
de racionalidade legislativa, sugiro 
o veto da norma, tendo em vista a 
consolidação da legislação 
referente à declaração de utilidade 
pública em âmbito estadual, não 
havendo sentido em manter-se 
uma declaração de utilidade 
pública fora daquele diploma 
consolidador”. 
 

Essas são as razões que me levaram a 
vetar totalmente o Autógrafo de Lei nº Identificador: 320035003600330031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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08/2019, referente ao Projeto de Lei nº 
214/2018, as quais ora submeto à apreciação 
dessa Casa de Leis. 

 
Vitória, 21 de março de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.956 

 
Inclui os §§ 1º e 2º no art. 13 da 
Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, Regimento 
Interno, fixando prazo para 
revalidação da indicação da 
liderança e vice-liderança do 
Governo. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º O art. 13 da Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, Regimento Interno, passa a 
vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º, com as 
seguintes redações: 
 

“Art. 13. (...) 
 
§ 1º Para a continuidade do exercício das 
funções de líder e de vice-líder, o 
Governador deverá encaminhar, a cada 
06 (seis) meses de ocupação dessas 
funções, novo comunicado revalidando a 
indicação ou indicando novo líder e vice-
líder. 
 
§ 2º A função de líder ou vice-líder do 
Governo fica suspensa enquanto a 

revalidação ou nova indicação não for 
comunicada à Assembleia Legislativa 
pelo Governador do Estado.” (NR) 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1015 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 977, 
publicado em 21/03/2019, que exonerou 
FLAVIO DE SOUZA PIRES, do cargo em comissão 
de Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 1016 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 976, 
publicado em 21/03/2019, que exonerou 
MARIA DA PENHA PEREIRA MOTTA, do cargo 
em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. Identificador: 320035003600330031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


