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Leis

LEI Nº 11.017

Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, 
instituindo o Dia Estadual do Radio-
telegrafista, a ser realizado, anual-
mente, no dia 11 do mês de março.

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

Art. 1º O Anexo I da Lei nº 10.973, 
de 14 de janeiro de 2019, que 
consolida a legislação em vigor 
referente às semanas e aos dias/
correlatos estaduais comemorativos 
de relevantes datas e de assuntos 
de interesse público, no âmbito do 
Estado, passa a vigorar acrescido de 
item com a seguinte redação:

“Dia Estadual do Radiotelegrafista, a 
ser realizado, anualmente, no dia 11 
do mês de março.”

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

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

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 508338

LEI Nº 11.018

Acrescenta item ao Anexo II da 
Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 
2019, instituindo a Semana Estadual 
de Conscientização sobre a Fibrose 
Cística, a ser realizada, anualmente, 
na segunda semana do mês de maio.

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

Art. 1º O Anexo II da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, 
que consolida a legislação em vigor 
referente às semanas e aos dias/
correlatos estaduais comemorativos 
de relevantes datas e de assuntos 
de interesse público, no âmbito do 
Estado, passa a vigorar acrescido de 
item com a seguinte redação:

“Semana Estadual de Conscientização 
sobre a Fibrose Cística, a ser realizada, 
anualmente, na segunda semana do 
mês de maio.”

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

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

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 508341

LEI Nº 11.019

Prorroga o prazo a que se refere o 
art. 1º da Lei nº 10.868, de 27 de 
junho de 2018.

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

Art. 1º Fica prorrogado até 30 de 
junho de 2021 o prazo instituído pelo 
art. 1º da Lei nº 10.868, de 27 de 
junho de 2018, para o exercício da 
opção prevista no inciso III do art. 
4º do Decreto nº 3.174-R, de 14 de 
dezembro de 2012, nos termos da Lei 
nº 10.367, de 20 de maio de 2015.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo efeitos 
a partir de 30 de junho de 2019.

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

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 508344

LEI Nº 11.020

Autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito externo 
junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID destinado 
à execução do Programa Eficiência 
Logística do Espírito Santo, com 
a garantia da União, 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 o Poder Executivo 
autorizado a contratar operação 
de crédito externo junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
- BID, com a garantia da União, 
até o valor de US$ 216.800.000,00 
(duzentos e dezesseis milhões e 
oitocentos mil dólares americanos), 
destinados à execução do Programa 
Eficiência Logística do Espírito Santo, 
observada a legislação vigente, 
em especial as disposições da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000.

Art. 2º Fica o Poder Executivo 

autorizado a vincular, como 
contragarantia à garantia da União, 
à operação de crédito de que trata 
esta Lei, em caráter irrevogável e 
irretratável, a modo “pro solvendo”, 
as receitas a que se referem os 
arts. 157 e 159, inciso I, alínea “a”, 
e inciso II, complementadas pelas 
receitas tributárias estabelecidas 
no art. 155, nos termos do § 4º 
do art. 167, todos da Constituição 
Federal, bem como outras garantias 
admitidas em direito.

Art. 3º Os recursos provenientes da 
operação de crédito a que se refere 
esta Lei deverão ser consignados 
como receita no Orçamento ou em 
créditos adicionais, nos termos 
do inciso II, § 1º, art. 32, da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.

Art. 4º Os orçamentos ou os 
créditos adicionais deverão 
consignar as dotações necessárias 
às amortizações e aos pagamentos 
dos encargos anuais, relativos aos 
contratos de financiamento a que se 
refere o art. 1º.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder 
Executivo autorizado a abrir créditos 
adicionais destinados a fazer face 
aos pagamentos de obrigações 
decorrentes da operação de crédito 
ora autorizada.

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

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

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 508348

LEI Nº 11.021

Altera a redação do § 5º do art. 40 da 
Lei nº 9.096, de 29 de dezembro de 
2008, que estabelece as Diretrizes e 
a Política Estadual de Saneamento 
Básico 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 O § 5º do art. 40 da Lei nº 9.096, 
de 29 de dezembro de 2008, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 40. (...)

(...)

§ 5º A tarifa será devida pelo usuário 
que, tendo condições imediatas 
de interligação estritamente por 
gravidade, não efetuar a conexão 
à rede pública de esgotamento 
sanitário no prazo de até 90 

(noventa) dias, a partir da vigência 
desta Lei.

(...).” (NR)

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

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

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 508349

LEI COMPLEMENTAR Nº 915

Dá nova redação ao § 2º do art. 65 
e ao art. 70 da Lei Complementar 
nº 911, de 26 de abril de 2019, 
que dispõe sobre a promoção das 
Praças e dos Oficiais dos quadros de 
Oficiais de Administração da Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo 
- PMES e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Espírito Santo 
- CBMES.

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

Art. 1º O § 2º do art. 65 da Lei 
Complementar nº 911, de 26 de 
abril de 2019, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 65. (...)

(...)

§ 2º O disposto no parágrafo único 
do art. 2º se aplica aos cursos ainda 
não iniciados quando da publicação 
desta Lei Complementar.” (NR)

Art. 2º O art. 70 da Lei Complementar 
nº 911, de 2019, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 70. Para os militares estaduais 
integrantes da Qualificação Policial 
Militar de Praças Auxiliares de 
Saúde (QPMP-S) e da Qualificação 
Policial Militar de Praças Músicos 
(QPMP-M) não se computam os 
pontos referentes ao título previsto 
na alínea “a” do inciso I do art. 
4º desta Lei Complementar até 
31.12.2035, sendo esta disposição 
válida para formação dos quadros de 
acesso destinados ao preenchimento 
das vagas surgidas a partir de 
26.12.2018.” (NR)

Art. 3º Esta Lei Complementar entra 
em vigor na data de sua publicação.

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

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 508399
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