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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EXECUTIVO

Vitória (ES), Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020.
LEI Nº 11.104

Cria o Fundo Reconstrução ES, 
destinado a prover recursos para 
garantir o acesso facilitado ao 
crédito, por meio de financiamentos 
para pessoas físicas e jurídicas em 
Municípios atingidos por desastres 
naturais decorrentes das chuvas 
que acometeram o Estado no mês 
de janeiro de 2020.

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

Art. 1º  Fica instituído o Fundo 
Reconstrução ES, destinado a prover 
recursos para garantir o acesso 
facilitado ao crédito, por meio 
de financiamentos para pessoas 
físicas, microempreendedores 
individuais e de micro, pequenas 
e médias empresas, inclusive as 
de autogestão e cooperativas 
de produção, localizados em 
Municípios atingidos por desastres 
naturais decorrentes das chuvas 
que acometeram o Estado no mês 
de janeiro de 2020.
Parágrafo único. Os financiamentos 
serão destinados exclusivamente 
para beneficiários que:
I - tenham estabelecimento em 
Município abrangido por estado 
de emergência ou de calamidade 
pública, motivado pelas chuvas 
ocorridas neste Estado, declarado 
por ato de autoridade competente, 
homologado pelo Chefe do Poder 
Executivo Estadual; e
II - cujo estabelecimento tenha 
sido efetiva e diretamente atingido 
pelo desastre descrito no caput, 
mediante comprovação através 
de documento oficial emitido 
pela Defesa Civil, pelo Corpo de 
Bombeiros ou por órgão público do 
Município.
Art. 2º  O Fundo Reconstrução 
ES será constituído dos seguintes 
recursos:
I - dotações consignadas 
anualmente no orçamento do 
Estado do Espírito Santo;
II - transferências de recursos da 
União e dos Municípios atingidos 
por desastres naturais decorrentes 
das chuvas que acometeram o 
Estado no mês de janeiro de 2020, 
bem como de suas autarquias e 
empresas públicas e de economia 
mista e fundações;
III - doações, auxílios, 
contribuições, subvenções, 
transferências, convênios, 
contratos, financiamentos e 
legados de entidades nacionais 
ou estrangeiras de cooperação, 
governamentais ou não 
governamentais;
IV - doações de pessoas físicas e 
jurídicas;
V - retorno financeiro dos 
financiamentos concedidos com 
recursos do Fundo;
VI - remuneração paga pelo Agente 
Financeiro sobre as disponibilidades 
financeiras do Fundo; e
VII - outras receitas decorrentes 
das operações do Fundo.
§ 1º  Todos os recursos financeiros do 
Fundo serão depositados em conta 

especial, a ser aberta, mantida e 
movimentada exclusivamente pelo 
Agente Financeiro e Operador do 
Fundo.
§ 2º  O Fundo Reconstrução ES será 
vinculado à Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ.
Art. 3º  Os recursos do Fundo 
Reconstrução ES serão utilizados 
na modalidade de financiamentos 
para os beneficiários que cumpram 
os requisitos do art. 1º.
Art. 4º  Os recursos do Fundo 
Reconstrução ES não utilizados 
ao final de cada exercício 
permanecerão depositados na 
conta bancária vinculada ao Fundo.
Parágrafo único. Os recursos 
do Fundo Reconstrução ES não 
utilizados em cada exercício 
financeiro serão transferidos para 
o exercício seguinte, a crédito 
do respectivo Fundo, não se 
aplicando as disposições da Lei 
Complementar nº 833, de 29 de 
agosto de 2016.
Art. 5º  As condições gerais dos 
financiamentos concedidos com 
recursos do Fundo Reconstrução 
ES serão definidas em 
regulamento.
Art. 6º  O Agente Financeiro 
e Operador do Fundo 
Reconstrução ES será o Banco 
de Desenvolvimento do Espírito 
Santo - BANDES, cabendo-lhe:
I - prestar os serviços técnicos 
necessários à operacionalização 
do Fundo;
II - liberar os recursos e efetuar 
a cobrança administrativa e 
judicial dos créditos do Fundo 
Reconstrução ES, atuando como 
seu mandatário;
III - representar judicialmente 
e extrajudicialmente o Fundo 
Reconstrução ES;
IV - manter em arquivo os 
livros e documentos do Fundo 
Reconstrução ES; e
V - elaborar e aprovar normas e 
procedimentos operacionais para 
aplicação dos recursos do Fundo 
Reconstrução ES, obedecidos os 
critérios gerais desta Lei e sua 
regulamentação.
Art. 7º  Os recursos financeiros 
disponíveis do Fundo Reconstrução 
ES serão remunerados pelo 
BANDES, mediante a aplicação 
de taxa idêntica à adotada na 
caderneta de poupança.
Art. 8º  Pela gestão dos recursos 
do Fundo Reconstrução ES, o 
BANDES poderá ser remunerado 
mediante taxa de administração, 
a ser definida em regulamento.
Art. 9º  As despesas de qualquer 
natureza incorridas pelo Fundo, 
inclusive as decorrentes de 
demandas judiciais relacionadas 
com suas operações, serão 
debitadas à conta do próprio 
Fundo.
Art. 10.  O Fundo Reconstrução ES 
terá escrituração contábil própria, 
ficando a aplicação de seus recursos 
sujeita à prestação de contas ao 
Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, nos prazos previstos 
na legislação pertinente.
Art. 11.  Fica o Poder Executivo 
autorizado a promover as 
alterações no Plano Plurianual - PPA 
para o Quadriênio de 2020 a 2023 

e abrir, no exercício de 2020, os 
créditos orçamentários adicionais 
necessários ao cumprimento desta 
Lei.
Art. 12.  O Poder Executivo 
regulamentará esta Lei no prazo de 
30 (trinta) dias.
Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 27 de 
janeiro de 2020.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 558361

Decretos

DECRETO Nº 0132-S, DE 27 DE 
JANEIRO DE 2020.

Declara Situação de Emergência, 
na área dos Municípios de Alegre, 
Apiacá, Bom Jesus do Norte, 
Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, 
Divino de São Lourenço, Dores do 
Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, 
Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, 
Muniz Freire, São José do Calçado, 
Domingos Martins e Marechal 
Floriano, afetados por Tempestade 
Local/Convectiva - Chuvas Intensas 
- COBRADE - 1.3.2.1.4, conforme 
Instrução Normativa 02/2016, do 
Ministério da Integração Nacional, 
ocorrido no dia 24/01/2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no exercício 
das atribuições previstas no art. 
91, XX da Constituição Estadual, 
de acordo com as disposições 
da Lei Complementar nº 694, de 
08.05.2013, e pelo inciso VII do 
artigo 7º da lei Federal nº 12.608, 
de 10 de abril de 2012;
CONSIDERANDO a intensa e 
prolongada precipitação de chuvas  
ocorrida no estado do Espírito 
Santo, com registros desde o início 
do mês de janeiro do corrente 
ano, cujos índices pluviométricos 
constam em nível muito superior 
à média de anos anteriores, tendo 
como destaque para registros 
de precipitações acumuladas  
elevadas, no 24/01/2020, e 
conforme o  Alerta conjunto de 
tempestades e chuvas intensas dos 
dias 23 e 24/01/2020, dos órgãos 
Centro Nacional de Gerenciamento 
de Riscos e Desastres (CENAD), 
Centro Nacional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Naturais 
(CEMADEN), Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais - 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 
Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET) e Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC), informando sobre 
áreas com maior probabilidade 
de registro de chuvas intensas 
localizam-se nos estados de Goiás, 
Distrito Federal, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Bahia. Dentre essas áreas, 
pelas características de riscos e 
vulnerabilidades da região e por 
terem registrado eventos críticos 
nos últimos dias;
CONSIDERANDO que a 
ocorrência das fortes chuvas 

afetou substancialmente a região 
sul e centro serrana do Estado do 
Espírito Santo, afetando de forma 
mais significativa os municípios de 
Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, 
Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, 
Divino de São Lourenço, Dores do 
Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, 
Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, 
Muniz Freire, São José do Calçado, 
Domingos Martins, Marechal 
Floriano, dentre as quais há registro 
de inundações, deslizamentos, 
escorregamentos, entre outros;
CONSIDERANDO que devido às 
ocorrências causadas pelas fortes 
chuvas houve danos materiais em 
residências, comércios e indústrias, 
destruição e obstrução de estradas, 
pontes e bueiros, dificultando o 
tráfego de veículos e pessoas, de 
forma que muitas localidades ficaram 
isoladas. Houve problemas para 
o abastecimento de água potável 
e distribuição de energia elétrica, 
além de considerável número de 
desabrigados e desalojados;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado Situação 
de Emergência nos Municípios de 
Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, 
Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, 
Divino de São Lourenço, Dores do 
Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, 
Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, 
Muniz Freire, São José do Calçado, 
Domingos Martins, Marechal 
Floriano, afetados por Tempestade 
Local/Convectiva - Chuvas Intensas 
- COBRADE - 1.3.2.1.4, conforme 
IN/MI 02/2016, ocorrido no dia 
24/01/2020.
Art. 2º O Governo do Estado 
poderá adotar as seguintes 
ações necessárias à resposta, 
restabelecimento do cenário e 
recuperação das áreas atingidas 
pelo desastre, dentre outras 
julgadas adequadas:
I - implementar, por meio da 
Coordenadoria Estadual de Proteção 
e Defesa Civil - CEPDEC, as ações 
previstas no Plano Estadual de 
proteção e Defesa Civil - PEPDEC, 
instituído pelo Decreto Estadual 
nº 3.140-R, de 30/10/2012, com 
a devida mobilidade dos órgãos 
estaduais envolvidos, conforme a 
necessidade;
II - convocar voluntários para 
reforçar as ações de resposta ao 
desastre e realização de campanhas 
de arrecadação de recursos, junto 
à comunidade, com o objetivo de 
facilitar as ações de assistência à 
população afetada pelo desastre.
Art. 3º De acordo com o 
estabelecido nos incisos XI e 
XXV do artigo 5º da Constituição 
Federal, autoriza-se as autoridades 
administrativas e os agentes 
de defesa civil, diretamente 
responsáveis pelas ações de 
resposta aos desastres, em caso de 
risco iminente, a:
I - penetrar nas casas, para prestar 
socorro ou para determinar a 
pronta evacuação;
II - usar de propriedade particular, 
no caso de iminente perigo 
público, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, se houver 
dano.
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