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Governadoria do Estado

Leis

LEI Nº 11.066

Acrescenta item ao Anexo I da 
Lei nº 10.975, de 14 de janeiro 
de 2019, denominando ST PM RR 
Sérgio Torquato Lepre o Décimo 
Quarto Batalhão (14º BPM) de 
Polícia Militar do Espírito Santo.

A GOVERNADORA 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 10.975, 
de 14 de janeiro de 2019, que 
consolida a legislação em vigor 
referente à denominação de próprio 
público no âmbito do Estado, passa 
a vigorar acrescido de item com a 
seguinte redação:

“Denomina ST PM RR Sérgio 
Torquato Lepre o Décimo Quarto 
Batalhão (14º BPM) de Polícia 
Militar do Espírito Santo.”

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

Palácio Anchieta, em Vitória,  05 de 
novembro de 2019.

JACQUELINE MORAES 
DA SILVA AVELINA

Governadora do Estado 
em exercício

Protocolo 537847

LEI Nº 11.067

Acrescenta item ao Anexo II da 
Lei nº 10.973, de 14 de janeiro 
de 2019, instituindo a Semana 
Estadual de Combate à Mucosite 
Oral em Pacientes Oncológicos 
- Julho Bordô, a ser realizada, 
anualmente, na última semana do 
mês de julho.

A GOVERNADORA 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 Combate 
à Mucosite Oral em Pacientes 
Oncológicos - Julho Bordô, a ser 
realizada, anualmente, na última 
semana do mês de julho.”

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

Palácio Anchieta, em Vitória,  05 de 
novembro de 2019.

JACQUELINE MORAES 
DA SILVA AVELINA

Governadora do Estado 
em exercício

Protocolo 537848

LEI Nº 11.068

Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, 
instituindo o Dia Estadual da Adoção, 
a ser comemorado, anualmente, no 
dia 25 do mês de maio.

A GOVERNADORA 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 da Adoção, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 
25 do mês de maio.”

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

Palácio Anchieta, em Vitória,  05 de 
novembro  de 2019.

JACQUELINE MORAES 
DA SILVA AVELINA

Governadora do Estado 
em exercício

Protocolo 537849

LEI Nº 11.069

Acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei nº 10.976, de 14 de 
janeiro de 2019, declarando de 
utilidade pública a Associação dos 
Produtores Rurais do Município da 
Serra - APRUMUS.

A GOVERNADORA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º  O Anexo Único da Lei nº 
10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
que consolida a legislação em vigor 
referente à declaração de utilidade 
pública no âmbito do Estado, passa 
a vigorar acrescido de item, com a 
seguinte redação:

“Declara de utilidade pública 
a Associação dos Produtores 
Rurais do Município da Serra - 
APRUMUS.”

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

Palácio Anchieta, em Vitória, 05  de 
novembro de 2019.

JACQUELINE MORAES 
DA SILVA AVELINA

Governadora do Estado
 em exercício

Protocolo 537850

LEI Nº 11.070

Institui a Política Estadual de 
Incentivo à Agricultura de Precisão 
visando maior eficiência na 
aplicação de recursos e insumos 
de produção, de forma a diminuir o 
desperdício, na produção, aumentar 
a produtividade, a lucratividade 
e a garantir a sustentabilidade 
ambiental.

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

Art. 1º  Esta Lei institui a Política 
Estadual de Incentivo à Agricultura 
de Precisão, com o objetivo de 
ampliar a utilização de suas 
técnicas de produção no Estado do 
Espírito Santo.
Parágrafo único. Considera-se 
agricultura de precisão o conjunto 
de ferramentas e tecnologias 
aplicadas em um sistema de 
gerenciamento agrícola baseado 
na variabilidade espacial e 
temporal da unidade produtiva, 
que visa à elevação da eficiência 
na aplicação de recursos e 
insumos de produção, de forma 
a diminuir o desperdício, reduzir 
os custos de produção, aumentar 
a produtividade, a lucratividade 
e a garantir a sustentabilidade 
ambiental.
Art. 2º  São diretrizes da Política 
Estadual de Incentivo à Agricultura 
de Precisão:
I - o apoio à inovação agronômica, 

contemplando todas as escalas 
de produção e seus impactos 
socioeconômicos, ambientais, 
visando à redução e à substituição 
do uso de agrotóxicos;
II - o desenvolvimento 
tecnológico e sua difusão entre 
pequenos e médios produtores 
para garantir a segurança 
alimentar no Estado;
III - a ampliação de rede de 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação do setor agrícola com 
foco na redução dos custos de 
produção.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 05 de 
novembro  de 2019.

JACQUELINE MORAES
 DA SILVA AVELINA
Governadora do Estado 

em exercício
Protocolo 537851

Decretos

DECRETO Nº 2339-S, DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2019.

Declara Luto Oficial.

A GOVERNADORA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, em 
exercício, no uso das atribuições 
legais e constitucionais, em 
consonância com as normas de 
Cerimonial Público, instituídas 
pelo Decreto Federal nº 70.274, 
de 09/03/1972, e pelo Decreto nº 
3.552-N, de 29/06/1993,

DECRETA:

Art. 1º É declarado luto oficial 
em todo Estado, por três dias, 
contado da data de publicação 
deste Decreto, em sinal de pesar 
pelo falecimento do empreendedor 
capixaba Otacílio José Coser, 
Presidente e fundador do Grupo 
Coimex.

Art. 2º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 
05 dias do mês de novembro de 
2019, 198º da Independência, 
131º da República e 485º do Início 
da Colonização do Solo Espírito-
santense.

JACQUELINE MORAES 
DA SILVA AVELINA

Governadora do Estado, 
em exercício

Protocolo 537869
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