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LEI Nº 10.987

Disciplina procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos 
vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Espírito Santo, 
na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos 
de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria 
de Estado da Saúde - SESA e estabelece outras providências.

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

Art. 1º Os profissionais de saúde vinculados à Secretaria de Estado da 
Saúde - SESA e aos seus serviços credenciados ou conveniados devem 
prescrever medicamentos ou fórmulas nutricionais, solicitar exames 
e procedimentos de saúde nos termos das políticas públicas, das listas 
padronizadas e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT 
estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

§ 1º Os municípios do Estado do Espírito Santo que possuam pactuação 
ou referência com a SESA deverão criar marco legal correspondente a esta 
Lei para a devida aplicação em sua esfera federativa.

§ 2º Para a prescrição de medicamentos ou fórmulas nutricionais, os 
profissionais mencionados deverão ainda:
I - adotar obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira - DCB ou, 
na sua falta, a Denominação Comum Internacional - DCI, constando o 
nome do princípio ativo e, quando pertinente, o nome de referência da 
substância, na forma do previsto no art. 3º da Lei Federal nº 9.787, de 10 
de fevereiro de1999;

II - emitir receita em vernáculo, por extenso e de modo legível, observados 
a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, na forma do 
previsto no art. 35 da Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de1973, 
(alterado pelo Decreto nº 4090-S, de 31 de março de 2017).

Art. 2º No caso de o profissional de saúde necessitar prescrever 
medicamentos ou fórmulas nutricionais e/ou solicitar exames ou 
procedimentos de saúde diversos dos disponíveis nas políticas públicas, 
nas listas padronizadas e nos PCDT do SUS, deverá ser apresentada 
justificativa técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a 
insuficiência da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para 
o caso concreto.

§ 1º A justificativa técnica de que trata o caput será apresentada por 
meio de ferramenta informatizada, que possibilitará a impressão dos 
formulários, sendo um exclusivo para solicitação de medicamentos ou 
fórmulas nutricionais e outro para exames ou procedimentos de saúde.

§ 2º A justificativa técnica indicará no mínimo:

I - quais os motivos de exclusão dos medicamentos ou tratamentos previstos 
nos regulamentos citados em relação ao paciente, como refratariedade, 
intolerância, interações medicamentosas, reações adversas;

II - menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos fármacos 
protocolizados, sem respostas adequadas;

III - quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional prescrito;

IV - apresentação de estudos científicos eticamente isentos e comprobatórios 
dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho editorial;

V - informação sobre existência de prova de segurança, eficácia, efetividade 
e custo/efetividade do insumo em causa, conforme critérios propostos pela 

Medicina Baseada em Evidências;

VI - informações sobre, se for o caso, o fármaco prescrito, embora 
constante dos protocolos, estar sendo receitado para situação diversa da 
descrita nos protocolos.

§ 3º A justificativa técnica não eximirá o servidor público da obrigação de 
informar a respeito:

I - do potencial dos serviços públicos de saúde; e

II - da referência expressa do tratamento disponível no SUS para a 
patologia diagnosticada.

§ 4º Nos locais em que comprovadamente não houver acesso à ferramenta 
informatizada de que trata o § 1º, a justificativa técnica, com todos os 
requisitos elencados nos parágrafos anteriores, será feita pela via impressa.

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação 
compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, 
sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos 
já realizados e a existência de comorbidades.

Parágrafo único. Sempre que possível, o paciente deve ser acompanhado 
por equipe básica de saúde mental ou Centro de Atenção Psicossocial - 
CAPS, antes de ser adotada a internação.

Art. 4º O descumprimento dos deveres fixados nesta Lei, pelos agentes 
públicos responsáveis por sua execução, implicará responsabilidade 
funcional, na forma da legislação em vigor, bem como poderá resultar 
em responsabilização civil do profissional acerca dos gastos públicos 
realizados em desacordo com as normas estabelecidas neste instrumento, 
assim como poderá ensejar o descredenciamento de serviços.

Art. 5º Para a finalidade de disponibilizar o uso da ferramenta informatizada 
prevista no § 1º do art. 2º, a SESA poderá celebrar convênios com os 
municípios interessados.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória,  26  de abril  de 2019.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 480452

LEI Nº 10.988

Permite a aplicação dos recursos provenientes da Lei nº 8.308, de 12 de 
junho de 2006, em despesas correntes.

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

Art. 1º Em caráter excepcional e durante o exercício financeiro de 2019 
e exercício financeiro de 2020, poderá ser utilizado, para pagamento de 
despesas correntes, até 50% (cinquenta por cento) da receita pública 
transferida aos municípios, por determinação da Lei nº 8.308, de 12 de 
junho de 2006.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos saldos de exercícios anteriores 
referentes aos repasses decorrentes da aplicação da Lei nº 8.308, de 2006.

§ 2º Os municípios contemplados por esta Lei deverão prestar contas ao 
Poder Legislativo Estadual, até o dia 31.12.2020, de todas as despesas 
realizadas de acordo com o previsto nesta Lei, por meio de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em formato 
eletrônico, abertos, estruturados e legíveis por máquina, do repasse 
de recursos recebidos provenientes do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais.

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º deste artigo, os municípios 
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disponibilizarão informações referentes a todos os atos praticados 
pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, com a 
disponibilização dos dados referentes ao número do correspondente 
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 
licitatório realizado.

§ 4º O Poder Legislativo Estadual publicará em seu Portal da Transparência 
informações das despesas realizadas pelos municípios de acordo com o 
previsto nesta Lei, considerando as respectivas prestações de contas.

§ 5º A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa regulamentará por 
Ato Normativo, no prazo de 90 (noventa) dias, a forma e o envio de 
dados e informações da prestação de contas à Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, sendo estas fiscalizadas pela Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada 
de Contas.

Art. 2º Fica vedada a utilização desses recursos financeiros para 
pagamento de dívidas e remuneração do quadro permanente de pessoal 
e comissionados.

Parágrafo único. As vedações constantes do caput deste artigo não se 
aplicam ao pagamento de dívidas contraídas com o Estado e a União e 
suas respectivas entidades.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1º de janeiro de 2019.

Art. 4º Fica revogada a Lei nº 10.720, de 31 de julho de 2017.

Palácio Anchieta, em Vitória, 26 de abril de 2019.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 480568

LEI COMPLEMENTAR Nº 906

Institui o Serviço Voluntário de Interesse do Sistema Único de Saúde - 
SVISUS no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Serviço 
Voluntário de Interesse do Sistema Único de Saúde - SVISUS, para 
realização de atribuições de interesse público a serem desempenhadas 
por profissionais do quadro inativo de servidores da saúde.

Art. 2º A instituição do serviço voluntário tem por objetivo permitir o 
aproveitamento técnico e qualificado de servidores da saúde que já 
se encontram aposentados, no exercício de competências próprias e 
exclusivas de assistência à saúde.

Art. 3º A seleção dos candidatos ao SVISUS estará condicionada a processo 
seletivo, a ser realizado nos termos de regulamento, que também tratará 
dos requisitos, forma de convocação, lotação e distribuição de carga 
horária dos voluntários.

Art. 4º A prestação do serviço voluntário disciplinada nesta Lei 
Complementar somente poderá ser efetuada mediante inscrição e 
anuência espontânea e formal, pelo servidor aposentado, dos termos da 
presente Lei Complementar e de regulamento.

Art. 5º Os servidores aposentados no cargo de Médico selecionados para 
o SVISUS serão designados para o desempenho de módulos de atividades 
com carga horária de 12 (doze) horas, definidas em escala prévia, a serem 
prestados em regime de plantão ou em frações.

§ 1º A soma dos módulos atribuídos a um mesmo médico aposentado 
voluntário, em qualquer hipótese, não poderá ultrapassar 96 (noventa e 
seis) horas mensais.

§ 2º Pelo cumprimento de cada módulo, o servidor médico voluntário fará 
jus a uma ajuda de custo de R$ 1.000,00 (mil reais).

Art. 6º Aos demais servidores aposentados de nível superior do quadro da 
saúde selecionados para o SVISUS, bem como aos servidores aposentados 
de nível médio-técnico, fica estabelecida a carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, definidas em escala prévia, a serem prestadas diariamente 
ou em regime de plantão.

Parágrafo único. Pela participação no SVISUS, os servidores descritos 
no caput farão jus a:

I - ajuda de custo mensal, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos 
reais), caso aposentados em cargos de nível superior, e R$ 2.100,00 (dois 
mil e cem reais), caso aposentados em cargos de nível médio-técnico;

II - férias remuneradas, com adicional de 1/3 (um terço) da ajuda de 
custo, e abono natalino;

III - vale-transporte, para cobertura dos custos de locomoção ao local de 
trabalho.

Art. 7º A ajuda de custo e os demais auxílios previstos nesta Lei 
Complementar serão pagos sem prejuízo dos proventos de aposentadoria 
dos servidores inativos selecionados para o SVISUS e, quando for o caso, 
estarão sujeitos à incidência de impostos previstos na legislação federal.

§ 1º A ajuda de custo tem caráter indenizatório, não será base de cálculo 
para nenhuma outra vantagem, não sofrerá incidência de contribuições 
previdenciárias e não será incorporada em nenhuma hipótese aos 
proventos dos servidores aposentados.

§ 2º Os valores atribuídos à ajuda de custo serão alterados por lei ordinária.

Art. 8º A designação de servidores aposentados para o SVISUS terá 
duração por prazo de até 2 (dois) anos.

Parágrafo único. O servidor aposentado selecionado para atuar no 
SVISUS não sofrerá alteração de sua situação jurídica de inatividade.

Art. 9º A dispensa da prestação de serviço voluntário poderá ocorrer nas 
seguintes hipóteses:

I - a pedido;

II - ex officio, a qualquer tempo, por interesse ou conveniência da Administração, 
sem a necessidade de motivação prévia e específica para tanto;

III - quando o voluntário:

a) for julgado incapaz para o desempenho das suas atividades, em 
inspeção realizada por Junta Médica, a qualquer tempo;

b) sofrer penalidade em processo administrativo disciplinar por ato 
cometido antes de sua aposentadoria;

c) incorrer em ato análogo a infração funcional, após declaração em 
processo administrativo sumário em que seja assegurado o contraditório 
e a ampla defesa;

d) for condenado por sentença transitada em julgado, em ação penal ou de 
improbidade administrativa, por ato cometido no exercício de seu cargo, 
antes da aposentadoria ou durante designação para o SVISUS.

Parágrafo único. Findo o prazo definido na designação inicial, o servidor 
voluntário será desligado automaticamente do SVISUS.

Art. 10. Os servidores que atuem nos termos da presente Lei Complementar 
ficam sujeitos:

I - ao cumprimento das normas disciplinares em vigor, nos mesmos moldes 
do serviço ativo;

II - às normas administrativas e de serviço em vigor nos órgãos onde 
tiverem atuação.

Art. 11. O número de vagas disponibilizadas no âmbito do SVISUS 
será estipulado por ato privativo do Chefe do Poder Executivo Estadual, 
limitadas a, no máximo, 30% (trinta por cento) do número de servidores 
ativos, por cargo, do quadro da saúde estadual.

Parágrafo único. A efetiva designação do servidor aposentado para o 
SVISUS será realizada por ato da Secretaria de Estado da Saúde, na forma 
de regulamento.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no exercício financeiro 
de 2019, os créditos adicionais necessários ao cumprimento desta Lei 
Complementar.

Art. 13. Esta Lei Complementar terá vigência pelo prazo de 2 (dois) anos, 
a contar da data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 26 de abril de 2019.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 480436
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