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Leis

LEI Nº 10.992

Autoriza a extinção do Fundo Especial de Apoio ao Programa Interior 
Capixaba - FUNDER, criado pela Lei nº 10.581, de 05 de outubro de 2016.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte 
Lei

Art. 1º Fica autorizada a extinção do Fundo Especial de Apoio ao Programa 
Interior Capixaba - FUNDER, criado pela Lei nº 10.581, de 05 de outubro 
de 2016, cabendo ao Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito 
Santo - DER/ES adotar os procedimentos necessários para realizar a 
extinção do referido Fundo.

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

Palácio Anchieta, em Vitória, 24 de  maio de 2019.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 488753

LEI Nº 10.993

Institui o Programa de Integridade da Administração Pública Estadual 
Direta e Indireta, excetuadas as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista, e adota outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Programa de Integridade da Administração Pública 
em todos os órgãos e entidades no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
excetuadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

§ 1º A instituição do Programa de Integridade da Administração Pública 
exprime o compromisso do Estado do Espírito Santo com o combate à 
corrupção em todas as suas modalidades e contextos, bem como com 
os valores da integridade, da ética, da transparência pública, do controle 
social e do interesse público, buscando articular, nas disposições previstas 
nesta Lei, todas as normas já existentes que fomentam a cultura de 
integridade no setor público no âmbito do Estado do Espírito Santo.

§ 2º O Programa de Integridade da Administração Pública deve ser 
concebido e implementado de acordo com o perfil específico de cada órgão 
e entidade pública estadual, e as medidas de proteção nele estabelecidas 
devem ser analisadas e implantadas de acordo com os riscos de integridade 
identificados na atuação e no funcionamento de cada organização.

Art. 2º Para os efeitos do disposto nesta Lei considera-se:

I - Programa de Integridade: o conjunto de mecanismos e procedimentos 
internos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção, 
fraudes, subornos, irregularidades e quaisquer outros desvios éticos e de 
conduta;

II - governança pública: o conjunto de mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar 
a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 

serviços de interesse da sociedade;

III - alta administração: os Secretários de Estado, presidentes e 
diretores de autarquias e de fundações públicas ou autoridades de 
hierarquia equivalente;

IV - risco de integridade: a vulnerabilidade institucional que 
pode favorecer ou facilitar práticas de corrupção, fraudes, subornos, 
irregularidades e quaisquer outros desvios éticos e de conduta;

V - fatores de risco: os motivos e as circunstâncias que podem ocasionar, 
causar ou incentivar condutas que violem a integridade; e

VI - Plano de Integridade: o documento que contém um conjunto 
articulado de medidas que devem ser efetivadas, em um período 
determinado de tempo, com a finalidade de prevenir, detectar e remediar 
as ocorrências de violação aos padrões de integridade adotados.

Art. 3º São objetivos do Programa de Integridade da Administração 
Pública:

I - promover, ampliar e fortalecer a cultura de integridade;

II - adotar princípios éticos e normas de conduta e aferir o seu cumprimento;

III - estabelecer um conjunto de medidas claras, articuladas e eficazes, 
visando à prevenção de possíveis desvios e irregularidades na entrega 
à sociedade dos resultados esperados dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual;

IV - aprimorar a estrutura de governança pública, gestão de riscos de 
integridade e controles internos da Administração Pública Estadual;

V - fomentar a cultura de controle interno da Administração Pública 
Estadual, na busca contínua por conformidade de todas as suas práticas;

VI - implementar mecanismos e procedimentos de controle interno 
fundamentados na gestão de riscos de integridade, que privilegiarão ações 
estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores;

VII - fomentar a inovação e a adoção de boas práticas na gestão pública;

VIII - estimular o comportamento íntegro e probo de todos os servidores 
públicos estaduais;

IX - proporcionar condições e ferramentas voltadas à capacitação dos 
agentes públicos no exercício do cargo, função ou emprego;

X - estabelecer mecanismos eficientes de comunicação, monitoramento e 
controle;

XI - assegurar que sejam atendidos tempestiva e satisfatoriamente, pelas 
diversas áreas do órgão ou entidade, todos os requerimentos e solicitações 
dos órgãos reguladores e de controle interno;

XII - promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das 
atividades e dos resultados do órgão ou entidade, de maneira a fortalecer 
o acesso público à informação; e

XIII - garantir as condições necessárias à proteção, ao sigilo e a justa 
recompensa ao servidor(a) que vier a delatar atos ilícitos ou crime de 
corrupção na Administração Pública Estadual.

Art. 4º No desempenho das atividades e procedimentos relacionados ao 
Programa de Integridade, todos os servidores do órgão ou entidade devem 
engajar-se de modo a demonstrar, em todas as tarefas diárias, que estão 
efetivamente alinhados com os princípios e valores do Programa, sempre 
buscando contribuir com a sua mais ampla disseminação.

Parágrafo único. Para o desenvolvimento e a implantação do Programa de 
Integridade, o órgão ou entidade deverão propiciar um clima organizacional 
favorável à governança pública, com interfaces bem definidas e servidores 
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