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nesta Lei Complementar serão feitas na forma 

definida na Lei Orçamentária nº 10.614 e suas 

alterações, para o ano de 2017. 

 

Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a 

promover as alterações no PPA para o Quadriênio 

2016-2019 e a abrir os créditos orçamentários 

adicionais necessários ao cumprimento desta Lei 

Complementar.  

 

Art. 20. O art. 2º da Lei nº 10.143/2013, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º A AGERH tem por 

finalidade executar a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, 

regular o uso dos recursos hídricos 

estaduais e realizar o monitoramento 

hidrológico no Estado do Espírito 

Santo”. (NR) 

 

Art. 21. O art. 29 e parágrafo único da Lei nº 

10.143/2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

"Art. 29. Ficam o IEMA, o IDAF, o 

INCAPER, o DER e a SEDURB 

autorizados a transferir a AGERH o 

orçamento, acervo técnico, bens 

móveis, equipamentos, programas e 

projetos em andamento, inclusive os 

decorrentes de convênios, acordos, 

contratos e outros ajustes, desde que 

vinculados às atividades previstas na 

Política Estadual de Recursos 

Hídricos. 

Parágrafo único. Com relação aos 

bens e atos negociais transferidos, a 

AGERH sucederá o IEMA, o IDAF, 

o INCAPER, o DER e a SEDURB 

em todos os seus direitos e 

obrigações referentes à Política 

Estadual de Recursos Hídricos."(NR) 

 

Art. 22. O art. 31 da Lei nº 10.143/2013, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 31. As funções de Órgão 

Gestor de Recursos Hídricos do 

Estado, previstas na Política Estadual 

de Recursos Hídricos, de regulação 

dos aspectos de segurança das obras 

de infraestrutura hídrica, públicas e 

privadas, voltadas para atendimento 

aos usos múltiplos, no âmbito 

estadual, previstas na Política 

Nacional de Segurança de Barragens, 

passam a ser de competência da 

AGERH." (NR) 

 

Art. 23. Ficam acrescidas às disposições da Lei 

Complementar nº 275, de 15 de dezembro de 2003, 

que Moderniza e redefine a estrutura organizacional 

básica da Secretaria de Estado da Agricultura – 

SEAG, com as alterações posteriores, as estruturas e 

competências previstas nos artigos 7º, 8º, 13, 14, 15, 

16, e 17, desta Lei Complementar. 

 

Art. 24. Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação e será regulamentada, no que 

couber, por Decreto. 

 

Art. 25. Ficam revogados: os incisos XV e XVI do 

art. 5º; o art. 8º e os incisos I, III e V do art. 24, todos 

da Lei nº 10.143/2013. 

 

 

ANEXO I 

 

Nomenclatura Ref. Quantidade Valor  Valor Total 

Membro do 

Grupo 
(coordenação e 

assessoramento 
técnico) 

FG-GAT 10 R$ 2.000,00   R$ 20.000,00 

Gerente FG-GE 01 R$ 3.554,93 R$  3.554,93 

 

ANEXO II 

 

Nomenclatura Ref. Quantidade Valor Valor Total 

TÉCNICO 

SUPERIOR 

OPERACIONAL 

I -1 5 R$ 5.868,72 R$ 29.343,60 

Atribuições 

Elaborar estudos de viabilidade e projetos de engenharia no 

âmbito da SEAG; Executar, especificar, licitar, gerenciar 

contratos e supervisionar a execução de projetos, de obras e de 

serviços de engenharia no âmbito da SEAG; Participar de 

comissões para emissão de termos de vistoria ou de recebimento 

de obras e serviços de engenharia; Executar e coordenar as 

atividades de conservação, fiscalização e gerenciamento de 

obras e serviços de engenharia; Elaborar normas e 

especificações técnicas orientadoras de projetos e da execução 

de obras no âmbito da SEAG; Desenvolver outras atividades 

correlatas. 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 444/2017 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a regularização específica e de interesse social 

para os imóveis localizados na área conhecida como 

‘Fazenda Maruípe’”. Identificador: 33003700360033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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A proposta tem por objetivo promover 

regularização fundiária da área conhecida como 

“Fazenda Maruípe”, que abrange os bairros 

Andorinhas, Maruípe, São Cristóvão, Santa Martha e 

Tabuazeiro. A regularização poderá ser realizada por 

meio de alienação, à pessoa física ou jurídica, ou 

legitimação, em favor da pessoa física de baixa 

renda. 

 

Esta medida beneficiará aproximadamente 25 

mil famílias que vivem no local há mais de 10 anos, 

possibilitando a obtenção do respectivo direito de 

propriedade, com vistas a garantir o direito social à 

moradia, o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da propriedade, bem como a melhoria das 

condições de sustentabilidade urbanística, social e 

ambiental, consoante às diretrizes do Programa 

Estadual de Regularização Fundiária Morar Legal. 

 

Diante das considerações acima exposta, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei, por reconhecer o 

interesse público que ela traduz. 

 

Vitória, 18 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 481/2017 
 

Dispõe sobre a regularização 

específica e de interesse social para 

os imóveis localizados na área 

conhecida como “Fazenda 

Maruípe”. 

 

Art. 1º Fica autorizado ao Poder Executivo promover 

a regularização fundiária, podendo legitimar e 

alienar, em favor das pessoas físicas ou jurídicas, nos 

termos desta Lei, as áreas remanescentes da gleba 

dominial do Estado do Espírito Santo, conhecida 

como Fazenda Maruípe, inserida nos bairros 

Andorinhas, Maruípe, Santa Marta, São Cristóvão e 

Tabuazeiro no município de Vitória. 

 

Art. 2º A regularização a que se refere esta Lei será 

feita pelo Estado do Espírito Santo, por meio da 

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano - SEDURB, em favor dos 

ocupantes que atendam aos requisitos desta Lei.  

 

Art. 3º Os ocupantes dos imóveis (terrenos) de que 

trata esta Lei, poderão adquirir a propriedade 

mediante pagamento, em favor do Estado do Espírito 

Santo, do valor a ser calculado aplicando-se o preço 

de 1 (um) Valor de Referência do Tesouro Estadual - 

VRTE por m² (metro quadrado) do terreno do imóvel 

a ser regularizado, ou do percentual correspondente à 

sua respectiva fração ideal do valor total calculado, 

quando se tratar de unidade inserida em condomínio 

edilício, tal como descrito no Cartório de Registro de 

Imóveis, observando-se ainda os demais termos desta 

Lei. 

 
Parágrafo único. A regularização será processada 

mediante requerimento padrão formulado pela parte 

interessada junto à SEDURB, e deverá ser instruído 

com cópia autenticada dos documentos pessoais do 

requerente, incluindo contrato social e certidão 

atualizada da Junta Comercial, quando se tratar de 

pessoa jurídica, bem como a certidão atualizada do 

imóvel pretendido, emitida pelo Cartório de Registro 

Geral de Imóveis competente. 

 

Art. 4º A regularização dos imóveis (terrenos) pelo 

Estado será precedida de levantamento topográfico, 

projeto de regularização fundiária, e o seu respectivo 

registro, além de parecer conclusivo da Procuradoria 

Geral do Estado – PGE, e será efetivada por meio de 

outorga de: 

 

I - Título de Legitimação Fundiária, nos casos 

previstos no artigo 6º; e 

II - Escritura Pública ou Contrato Particular de 

Compra e Venda, considerando o disposto no artigo 

108 do Código Civil, custeados pela parte 

interessada. 

 

Art. 5º A alienação dos imóveis em favor da pessoa 

física ou jurídica está condicionada ao cumprimento 

cumulativo dos seguintes requisitos:  

 

I – apresentação do requerimento de que trata o 

parágrafo único do artigo 3º; 

II – apresentação da Certidão atualizada do Registro 

Geral de Imóveis – RGI; 

III – comprovação da posse mansa e pacífica sobre o 

imóvel pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, 

permitindo-se contabilizar, cumulativamente, para 

efeito deste prazo, o tempo de ocupação dos 

ocupantes anteriores;  

IV – realização do pagamento do valor de aquisição 

de que trata o caput do artigo 3º desta Lei.  

 

Art. 6º Sobre os imóveis a serem legitimados em 

favor da pessoa física, enquadrados em baixa renda, 

impõe-se o cumprimento cumulativo dos seguintes 

requisitos:  

 
I – apresentação do requerimento de que trata o 

parágrafo único do artigo 3º; 

II – comprovação da posse mansa e pacífica sobre o 

imóvel pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, 

permitindo-se contabilizar cumulativamente para 

efeito deste prazo, o tempo de ocupação dos 

ocupantes anteriores;  Identificador: 33003700360033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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III – comprovação quanto a estar incluído no 

Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, 

do Governo Federal, regulamentado pelo Decreto 

Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

 

Parágrafo único. Cumprido os requisitos do artigo 

6º fica dispensado o pagamento previsto no caput do 

artigo 3º. 

 

Art. 7º Será dispensada a avaliação individual dos 

imóveis de que cuida a presente Lei. 

  

Art. 8º A regularização não estará limitada em razão 

da área dos imóveis, tampouco será gravada com 

cláusula de inalienabilidade futura. 

 

Art. 9º Fica autorizado ao Secretário da SEDURB 

representar o Estado nos documentos de transmissão 

de propriedade dos imóveis a que ser refere a 

presente Lei.  

 

Art. 10. Será obrigatório o registro do Título de 

Legitimação ou dos instrumentos de outorga, 

referidos no inciso II do art. 4º, à custa dos 

adquirentes e no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias contados de sua respectiva assinatura, 

como forma a aperfeiçoar a transmissão da 

propriedade, sob pena de caducidade.  

 

Art. 11. Compete à SEDURB a promoção e a 

consecução do escopo desta Lei, ficando para tanto 

autorizada a regulamentar procedimentos 

eventualmente não previstos. 

 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM Nº 445/2017 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei Complementar, 

que “Dispõe sobre a reestruturação dos cargos da 

área de perícia oficial criminal da Polícia Civil do 

Estado do Espírito Santo e dá outras providências.” 
 

A proposta reflete o atendimento às 

necessidades da Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo para melhorar a eficiência dos recursos 

humanos, adequando a disponibilidade atual à 

dinâmica do contexto da moderna Administração 

Pública, cujas demandas por serviços especializados 

requerem evolução continua tanto nas áreas de 

conhecimentos, quanto nas habilidades 

empreendidas. 

Além disso, há convergência com o interesse 

dos servidores que atuam na área de perícia oficial 

criminal, que vislumbram a importância da unicidade 

da carreira, com a transformação dos cargos de Perito 

Bioquímico Toxicologista, Perito Criminal Especial, 

Perito Criminal, Perito Papiloscópico e Perito em 

Telecomunicações, num cargo único de Perito Oficial 

Criminal, agregando valor ao desempenho das 

atividades, ao desenvolvimento e ao relacionamento 

interpessoal da equipe.  

 

Importante ressaltar que as alterações 

propostas não acarretarão aumento de despesa, visto 

que apenas promove adequações na estrutura 

existente, sem a criação de novos cargos. Além disso, 

haverá até redução, tendo em vista a proposição de 

extinção dos cargos de Fotógrafo Criminal, que já 

não se mostra mais necessário no contexto das 

tecnologias disponíveis atualmente. 

 

Diante das considerações acima exposta, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei Complementar. 

 

Vitória, 18 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 046/2017 
 

Dispõe sobre a reestruturação dos 

cargos da área de perícia oficial 

criminal da Polícia Civil do Estado 

do Espírito Santo e dá outras 

providências. 
 

Art. 1º Esta Lei Complementar reestrutura os cargos 

da área de perícia oficial criminal, constante da 

estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado do 

Espírito Santo, instituída pela Lei Complementar nº 

04, de 15 de janeiro de1990, com as alterações 

posteriores. 
 

Art. 2º Fica criado o cargo de Perito Oficial 

Criminal, integrante das Carreiras de Natureza 

Técnico-Policial da Polícia Civil do Estado do 

Espírito Santo, vinculado à Superintendência de 

Polícia-Técnico Científica da Polícia Civil do Estado 

do Espírito Santo. 
 

§ 1º O Perito Oficial Criminal será responsável pela 

execução de atividades de Natureza Técnico-Policial 

e Criminal da Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo, as descritas no Código de Processo Penal, bem 

como aquelas que exigem a aplicação de 

conhecimentos técnicos especializados e de auxílio 

técnico da autoridade policial próprias da área 

pericial. Identificador: 33003700360033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


