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LEI Nº 10.778

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 
2018, poderá ser utilizado, para 
pagamento de despesas correntes, 
até 40% (quarenta 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 31.01.2019, 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 
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.

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, com efeitos 
a partir de 1º de janeiro de 2018.

Palácio Anchieta, em Vitória, 14 de 
dezembro de 2017.

PAULO CESAR HARTUNG 
GOMES

Governador do Estado
Protocolo 365273

LEI Nº 10.779

Dispõe sobre o pagamento de um 
abono aos Servidores Públicos do 
Poder Executivo Estadual.

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

Art. 1º Aos servidores ativos, 
estatutários, celetistas, contratados 
por designação temporária, aos 
aposentados e aos pensionistas 
dependentes de ex-servidores 
beneficiários do Regime Próprio 
de Previdência Social e aos que 
recebem complementação de 
aposentadoria vinculados ao Poder 
Executivo Estadual será concedido 
um abono no valor de R$ 1.000,00 
(mil reais), em parcela única, não 
incorporável à remuneração a 
qualquer título.

Parágrafo único. O abono de 
que trata o caput deste artigo 
será extensivo aos voluntários 
de que trata a Lei nº 3.196, de 
09 de janeiro de 1978, e a Lei nº 
5.625, de 30 de março de 1998, e 
alterações posteriores.

Art. 2º Aos servidores do 
magistério público estadual será 
concedido um abono no valor 
de R$ 1.000,00 (mil reais), não 
incorporável à remuneração, a 
qualquer título, para jornada de 25 
(vinte e cinco) horas semanais, e 
proporcionais nas demais jornadas 
e aos dias de efetivo exercício no 

ano de 2017.

§ 1º O abono mencionado 
no caput deste artigo será 
devido aos professores ativos 
efetivos, celetistas e contratados 
por designação temporária, 
aposentados e aos pensionistas 
dependentes de ex-professores.

§ 2º Em relação aos aposentados e 
pensionistas será considerado, por 
inteiro, o exercício de 2017.

§ 3º A aplicação da 
proporcionalidade prevista no caput 
não resultará em abono com valor 
inferior a R$ 500,00 (quinhentos 
reais), tampouco superior a R$ 
1.000,00 (mil reais).

Art. 3º O abono de que trata 
esta Lei será pago no mês de 
dezembro de 2017 e não integrará 
os vencimentos para efeito de 
concessão de vantagens pessoais e 
fixação de proventos.

Parágrafo único. Sobre o valor 
do abono não incidirão descontos 
e vantagens pessoais, exceto se 
a legislação em vigor assim o 
determinar.

Art. 4º O servidor que acumule 
cargo ou emprego na forma do 
art. 37, inciso XVI, da Constituição 
Federal fará jus à percepção de 
um único abono no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais).

Art. 5º As despesas decorrentes 
da aplicação desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias 
contidas na Lei nº 10.614, de 28 
de dezembro de 2016, e serão 
suplementadas, se necessário.

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

Palácio Anchieta, em Vitória,  14 de 
dezembro   de 2017.

PAULO CESAR HARTUNG 
GOMES

Governador do Estado
Protocolo 365274

LEI Nº 10.780

Concede abono pecuniário, no 
mês de dezembro de 2017, aos 
servidores administrativos do 
Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo - MPES.

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

Art. 1º Fica concedido, no 
mês de dezembro de 2017, 
abono pecuniário no valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais) aos 
servidores administrativos, efetivos 
e comissionados, do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo 
- MPES.

Parágrafo único. Não incidem 
descontos ou vantagens pessoais 
sobre o referido valor, exceto se 
a legislação em vigor assim o 
determinar.

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-
se também aos servidores inativos 
e aos pensionistas do MPES.

Art. 3º As despesas decorrentes 
da aplicação desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias 
próprias previstas no orçamento do 
corrente exercício.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória,  14  
de dezembro de 2017.

PAULO CESAR HARTUNG 
GOMES

Governador do Estado
Protocolo 365275

LEI Nº 10.781

Concede abono de R$ 1.000,00 
(mil reais), a ser acrescido à 
remuneração do mês de dezembro 
de 2017, aos servidores do 
quadro estatutário - efetivos 
e comissionados - inativos e 
pensionistas da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo - Ales.

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

Art. 1º A remuneração do mês de 
dezembro de 2017 dos servidores 
do quadro estatutário - efetivos 
e comissionados - da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo - Ales fica acrescida de um 
abono pecuniário, no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais).

§ 1º O abono de que trata esta Lei 
não integrará os vencimentos para 
efeito de concessão de vantagens 
pessoais e de fixação de proventos.

§ 2º Sobre o valor do abono de 
que trata esta Lei não incidirão 
descontos e vantagens pessoais, 
exceto se a legislação em vigor 
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assim o determinar.

Art. 2º O abono estabelecido no art. 
1º será concedido, na forma desta 
Lei, aos inativos e pensionistas da 
Ales.

Art. 3º As despesas decorrentes 
da aplicação desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias 
próprias, previstas no orçamento 
do corrente exercício da Ales.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória,  14 de 
dezembro de 2017.

PAULO CESAR HARTUNG 
GOMES

Governador do Estado
Protocolo 365276

LEI Nº 10.782

Dispõe sobre o ordenamento do 
uso do solo nas faixas de domínio e 
lindeiras das rodovias estaduais do 
Estado do Espírito Santo.

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

Art. 1º Esta Lei estabelece o 
ordenamento do uso do solo das 
faixas de domínio de rodovias 
estaduais e em terrenos a elas 
adjacentes, de modo a resguardar 
a segurança do trânsito rodoviário, 
a preservação do meio ambiente e 
o patrimônio público.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS E 

DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os efeitos desta 
Lei, faixa de domínio é a base 
física sobre a qual assenta uma 
rodovia, constituída pelas pistas 
de rolamento, canteiros, obras de 
arte, acostamentos, sinalização 
e faixa lateral de segurança, até 
o alinhamento das cercas que 
separam a estrada dos imóveis 
marginais ou da faixa do recuo.

Art. 3º A largura da faixa de 
domínio terá padrão estabelecido 
por regulamento, resolução e 
instruções normativas internas 
do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado do Espírito 
Santo - DER-ES, conforme Lei 
Complementar Estadual nº 381, de 
28 de fevereiro de 2007, ou outra 
que a substituir.

§ 1º A largura da faixa de 
domínio é definida de acordo 
com as características técnicas e 
classificação dos tipos de rodovias, 
mantendo largura constante e 
tendo as linhas limites paralelas ao 
eixo das pistas de rolamento.

§ 2º A faixa de domínio mínima 
abrange do eixo da rodovia até uma 
faixa de 05 (cinco) metros para 
cada lado, a partir do término do 
acostamento nos trechos planos ou 

da crista de corte e pé dos aterros.

§ 3º A faixa de domínio poderá 
ser alargada nos locais de acesso, 
bifurcação e cruzamento de 
rodovias, assim como nos pontos 
de ônibus e postos de polícia 
rodoviária, de modo a se obter 
áreas adicionais que permitam a 
segurança adequada, de acordo 
com as normas e especificações 
técnicas do DER-ES.
Art. 4º É vedado ao Município, 
exceto se previamente autorizado 
pelo DER-ES, efetuar alterações 
nas características técnicas e 
operacionais das rodovias que 
compõem o Sistema Rodoviário 
Estadual, tais como: alargamento e 
duplicação de pistas, construção de 
trevos de acessos a vias urbanas 
e instalação de obstáculos tipo 
lombadas eletrônicas, ondulações 
e sonorizadores e/ou qualquer tipo 
de sinalização em desacordo com 
os procedimentos administrativos, 
normas e especificações do DER-
ES.

Art. 5º As cercas marginais de 
segurança devem ser implantadas 
sobre a linha limite da faixa de 
domínio e com características tais 
que determinem os limites entre o 
domínio público e o privado, bem 
como eliminem toda a interferência 
marginal que possa comprometer a 
segurança, o tráfego na rodovia e o 
meio ambiente.

Parágrafo único. Para os efeitos 
desta Lei, cerca marginal de 
segurança é a linha de mourões e 
fios de arame existentes na divisa 
da faixa de domínio com as áreas 
lindeiras.

Art. 6º Os traçados das rodovias 
estaduais planejadas e implantadas 
do Sistema Rodoviário Estadual 
(SRE) evitarão a travessia nos 
centros povoados urbanos 
e, preferencialmente, serão 
planejados por meio de contornos 
rodoviários ou ramais de acessos.

§ 1º O DER-ES poderá suprimir 
os trajetos de rodovia em 
centros povoados urbanos 
atualmente existentes, na forma 
de regulamento a ser expedido, 
com a devida municipalização dos 
mesmos, passando a conservação 
e operação da via a ser de 
responsabilidade do Município.

§ 2º Em rodovia coincidente com 
avenida ou rua, ou que ingresse 
em perímetro urbano, não sendo 
mantidas as características de via 
expressa, deixam de subsistir os 
requisitos e razões de segurança 
e de higiene que justificavam 
qualquer limitação original.

CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO PARA USO 

DA FAIXA DE DOMÍNIO E
AUTORIZAÇÃO DE ACESSO

Art. 7º O DER-ES poderá autorizar 
o uso da faixa de domínio para 
empreendimentos, obras e serviços 
de empresa pública ou privada, 
concessionária, cessionária, 

permissionária ou autorizada, 
bem como pelo particular 
individualmente, nas seguintes 
hipóteses:

I - para o uso de faixa transversal 
ou longitudinal ou de área para 
a instalação de linha ou rede de 
transmissão ou distribuição de 
energia elétrica ou de comunicação, 
inclusive cabo de fibra ótica ou 
assemelhados, de rede de adução, 
emissão ou distribuição de água 
e esgoto, redes de drenagem, de 
gasoduto, oleoduto, poliduto e 
tubulações diversas, bases para 
antenas de comunicação, ferrovias 
e hidrovias, dentre outros tipos de 
uso;

II - visando ao acesso a 
empreendimentos comerciais, 
industriais e/ou outros instalados 
em terrenos adjacentes à faixa de 
domínio;

III - para a instalação de dispositivo 
visual (anúncios) por qualquer meio 
físico, tal como painéis simples 
(outdoor), engenhos de publicidade 
iluminados (backlight, frontlight), 
painéis eletrônicos, placas de 
indicação do sentido e distância, 
anúncios em equipamentos 
auxiliares, tais como cabinas 
telefônicas, abrigos de parada 
de ônibus, passarelas, praças de 
pedágio, instalações operacionais, 
postos de pesagem, bases de 
apoio, postos de informações e 
outros, desde que não comprometa 
a segurança no trânsito;

IV- para a instalação de barracas, 
quiosques, reboques ou similares.

§ 1º Poderá ser concedida 
a exploração dos serviços 
previstos nos incisos III e IV 
mediante licitação, em trechos 
rodoviários delimitados, conforme 
a conveniência e viabilidade 
econômica, mediante permissão 
de exploração de publicidade ou 
comercial da rodovia.

§ 2º Poderão ser autorizadas 
construções dentro da faixa de 
domínio e da faixa “non aedificandi”, 
nos termos desta Lei.

Art. 8º A autorização de uso 
da faixa de domínio poderá 
ser conferida pelo DER-ES, 
observando-se as disposições desta 
Lei, regulamentos, resoluções e 
outros atos normativos internos.

Art. 9º Será concedida, 
individualmente, autorização para 
acesso nos casos de construção 
de acesso pela rodovia estadual, 
a estabelecimentos comerciais, 
industriais e/ou outros instalados 
em terrenos adjacentes à faixa de 
domínio, atendidos os requisitos 
exigidos por Lei e regulamentos, 
nas hipóteses dos incisos II e IV do 
art. 7º.

§ 1º A autorização referida no 
caput deste artigo será concedida 
mediante apresentação do 
requerimento do interessado ao 
DER-ES, acompanhado do projeto 

de engenharia do acesso e/ou 
construção e pagamento das taxas 
devidas.

§ 2º A autorização será em 
caráter precário e sem ônus para o 
interessado, podendo ser revogada, 
se não se verificarem mais os 
pressupostos em relação aos quais 
foi conferida, ou por necessidade 
de obras e/ou intervenções na faixa 
de domínio, a qualquer tempo, 
sem ônus para a Administração, 
sendo da inteira responsabilidade 
do titular a eventual remoção e/ou 
reconstrução.

§ 3º Consideram-se adjacentes os 
imóveis lindeiros às rodovias, sem a 
existência entre ambos de qualquer 
acidente natural ou artificial, como 
rios, lagos, vias férreas, ruas 
marginais e assemelhados.

Art. 10. A construção de passarelas, 
de pórticos e/ou outros dispositivos 
de intrusão visual pelos municípios 
nas rodovias estaduais deverá ser 
previamente autorizada pelo DER-
ES, atendendo às especificações 
técnicas e padronização do setor 
competente.

Art. 11. É proibida a utilização da 
faixa de domínio para o plantio 
de árvores ou quaisquer outros 
tipos de vegetação, que coloquem 
em risco a segurança do trânsito 
rodoviário, bem como o patrimônio 
público.

Art. 12. A remoção e/ou utilização 
de recursos naturais (solo, 
vegetação e/ou água) da faixa de 
domínio dependerá de autorização 
prévia do DER-ES, segundo 
regulamento, critérios técnicos e 
ambientais específicos para cada 
caso, sendo vedadas atividades que 
coloquem em risco a integridade e 
a segurança da via.

Art. 13. É terminantemente 
proibida a utilização da faixa 
de domínio para depósito, 
armazenamento e/ou bota-fora de 
resíduos de qualquer espécie.

Art. 14. As autorizações para o 
uso da faixa de domínio previstas 
ou não na presente Lei poderão 
ser negadas pelo DER-ES, desde 
que conflitantes, improcedentes e/
ou lesivas à segurança rodoviária, 
ao meio ambiente, ao patrimônio 
público ou ao interesse coletivo.

Art. 15. Serão responsáveis pela 
manutenção:

I - da faixa de domínio: o DER-
ES será responsável pela limpeza, 
roçagem e preservação do 
meio ambiente nas áreas não 
usadas pelos empreendimentos 
rodoviários;

II - dos equipamentos e dos 
dispositivos visuais: será de 
total responsabilidade de seus 
proprietários a conservação dos 
equipamentos e dos dispositivos 
visuais instalados na faixa de 
domínio ou terrenos lindeiros, 
inclusive a limpeza, roçagem e 
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