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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
MENSAGEM Nº 025/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 
 Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo o incluso 
Projeto de Lei que Altera o Anexo Único da Lei nº 
10.600, 15 de dezembro de 2016, que estabelece a 
divisão administrativa do Estado do Espírito Santo, a 
denominação dos municípios, suas divisas e 
confrontações. 
 
 A proposta reflete o atendimento ao pleito da 
comunidade de Aparecidinha, para promover revisão 
cartográfica de suas linhas de divisas, cuja 
localização está legalmente estabelecida nos 
territórios municipais de Santa Maria de Jetibá e 
Santa Leopoldina, para incorporá-lo ao município de 
Santa Teresa. 
 

A comunidade de Aparecidinha e as 
localidades de Valão de São Pedro e Rio Novo são 
áreas predominantemente rurais que se encontram 
localizadas no município de Santa Maria de Jetibá e 
Santa Leopoldina, porem, a população local possui 
vínculo administrativo, domicílio eleitoral e registro 
imobiliário no município de Santa Teresa, e não 
reconhecem o outro município como sua sede.  
 

Esta comunidade, originalmente, estava 
vinculada ao município de Santa Teresa, conforme 
evidenciado por titulações de terras rurais, 
concedidas pelo Estado durante o século XX, às quais 
ainda se encontram registradas. Entretanto, com o 
advento dos mapeamentos digitais, por meio de 
novas tecnologias de localização, esta área foi 
identificada como integrante dos municípios de Santa 
Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Contudo, em 
função do vínculo histórico e da distância da sede dos 
referidos municípios, Aparecidinha mantém com o 
município de Santa Teresa sua dependência 
administrativa. A situação é semelhante em relação 
às localidades de Valão de São Pedro e Rio Novo, 
comunidades legalmente estabelecidas no município 
de Santa Maria de Jetibá, que ainda matém o vínculo 
administrativo, domicílio eleitoral e registro 
imobiliário no município de Santa Teresa. 

Já a localidade de Serra do Gelo a situação é 
oposta: pertence administrativamente ao município 
de Santa Teresa, no entanto, seu vínculo afetivo e 
cultural é com Santa Maria de Jetibá, pois se trata de 
terrenos colonizados principalmente por 
descendentes de pomeranos, cuja afinidade cultural é, 
sem dúvida, voltada àquele município, de raízes 
advindas da ocupação alemã.  
 

Acrescenta-se, ainda, o fato da comunidade 
de Serra do Gelo estar próxima à sede do referido 
município, fato que facilita a resolução de demandas 
particulares e administrativas relativas aos diversos 
serviços dispostos pelo município à população. 
 

Além destes fatores, os municípios 
envolvidos permanecerão com a mesma área 
territorial, tendo em vista a readequação das áreas 
geográficas, com as compensações pertinentes na 
definição dos limites dos referidos municípios, 
respeitados, rigorosamente, os critérios de identidade 
bem como, os benefícios às comunidades diretamente 
envolvidas. 
 

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. 
 

Vitória, 05 de março de 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 077/2018 

 
Altera o Anexo Único da Lei nº 
10.600, 15 de dezembro de 2016. 

 
Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 10.600, 15 de 
dezembro de 2016, que estabelece a divisão 
administrativa do Estado do Espírito Santo, a 
denominação dos municípios, suas divisas e 
confrontações, passa a vigorar com a alteração da 
redação referente à divisa administrativa dos 
municípios de Itarana, itens 2 e 3; Santa Leopoldina, 
itens 1 e 6; Santa Maria de Jetibá, itens 1, 2 e 5; e 
Santa Teresa, itens 5, 6 e 7.  
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

ANEXO ÚNICO 
 

 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
 
(...) 
 
2) Com o município de Santa Teresa 
 
Começa onde termina a divisa com o município de 
Itaguaçu, no divisor de águas entre as bacias do Rio Identificador: 35003700370030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Santa Joana e Santa Maria do Rio Doce, na estrada 
vicinal que liga a Vila de Praça Oito a Alto Santa 
Maria, no ponto de coordenadas E:310.075,9198 e 
N:7.799.872,0123; segue pelo divisor de águas entre 
as bacias dos Rios Santa Joana e Santa Maria do Rio 
Doce até a Rodovia ES 259, no ponto de coordenadas 
E:314.192,1228 e N:7.793.935,3019, na divisa com o 
município de Santa Maria de Jetibá. 
 
3) Com o município de Santa Maria de Jetibá 
 
Começa onde termina a divisa com o município de 
Santa Teresa, na Rodovia ES 259, no divisor de 
águas entre as bacias dos Rios Santa Joana e Santa 
Maria do Rio Doce, no ponto de coordenadas 
E:314.192,1228 e N:7.793.935,3019; segue pelo 
divisor de águas entre as bacias dos Rios Santa Joana 
e Santa Maria da Vitória até a cabeceira dos córregos 
Santa Rosa, Cristal e Chico Rei, no ponto de 
coordenadas E: 296.335,3017 e N:7.779.123,4211, na 
divisa com o município de Afonso Cláudio. 
 
(...) 
 

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA 
 
1) Com o município de Santa Teresa 
 
Começa no divisor de águas entre as bacias dos Rios 
Santa Maria da Vitória e Timbuí, na localidade de 
Aparecidinha, no ponto de coordenadas 
E:333.408,0089 e N:7.790.049,6756; segue pelo 
divisor de águas entre as bacias dos Rios Santa Maria 
da Vitória e Timbuí até interceptar o paralelo que 
passa pelo sumidouro do Rio Timbuí, no ponto de 
coordenadas E:338.825,9135 e N:7.790.537,4118; 
segue por paralelo até o sumidouro do Rio Timbuí, 
no ponto de coordenadas E:340.352,9903 e 
N:7.790.537,4118; desce pelo Rio Timbuí até a foz 
do córrego Santa Lúcia, no ponto de coordenadas 
E:341.650,6810 e N:7.789.656,3100; sobe pelo 
córrego Santa Lúcia até interceptar o paralelo que 
passa pela cabeceira do córrego Carneiro, no ponto 
de coordenadas E:341.884,9926 e N:7.792.798,3256; 
segue pelo paralelo até a cabeceira do córrego 
Carneiro, no ponto de coordenadas E:344.067,0222 e 
N:7.792.821,4338; desce pelo córrego Carneiro até a 
ponte de Duas Barras, no ponto de coordenadas 
E:347.787,3972 e N:7.793.774,3725, na divisa com o 
município de Fundão. 
 
(...) 
 
6) Com o município de Santa Maria de Jetibá 
 
Começa onde termina a divisa com o município de 
Domingos Martins, a cabeceira do Rio Caramuru, no 
ponto de coordenadas E:316.907,9626 e 
N:7.768.056,1312; desce pelo Rio Caramuru até sua 
foz no Rio Santa Maria da Vitória, no ponto de 
coordenadas E:333.191,4399 e N:7.778.422,1799; 

sobe pelo Rio Santa Maria da Vitória até a foz do Rio 
Bonito, no ponto de coordenadas E:330.056,4010 e 
N:7.782.304,4374; sobe pelo Rio Bonito até o ponto 
de coordenadas E: 332.496,7396 e N:7.789.841,6655; 
segue por linha de cumeada até o divisor de águas 
entre as bacias dos Rios Santa Maria da Vitória e 
Timbuí, na localidade de Aparecidinha, no ponto de 
coordenadas E:333.408,0089 e N:7.790.049,6756, na 
divisa com o município de Santa Teresa. 
 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
 

1) Com o município de Santa Teresa 
 
Começa no divisor de águas entre as bacias dos Rios 
Santa Joana e Santa Maria do Rio Doce, na Rodovia 
ES 259, no ponto de coordenadas E:314.192,1228 e 
N:7.793.935,3019; segue pela Rodovia ES 259 até o 
divisor de águas da margem direita do córrego dos 
Rinzer, no ponto de coordenadas E:316.993,8890 e 
N:7.793.414,2260; segue pelo divisor de águas da 
margem direita do córrego dos Rinzer até interceptar 
o córrego do Gelo, no ponto de coordenadas 
E:316.265,3002 e N:7.791.522,8297; segue por 
meridiano até o divisor de águas da margem esquerda 
do Rio Santa Maria do Rio Doce na Serra do Gelo, 
no ponto de coordenadas E:316.184,7058 e 
N:7.790.390,5454; segue pelo divisor de águas da 
margem esquerda do Rio Santa Maria do Rio Doce 
até a intercessão do Rio com a Rodovia ES 355, no 
ponto de coordenadas E:317.665,4146 e 
N:7.790.491,7877; segue pela Rodovia ES 355 até o 
divisor de águas entre as bacias dos Rios Santa Maria 
da Vitória e Santa Maria do Rio Doce, no ponto de 
coordenadas E:317.675,2091 e N:7.789.400,2799; 
segue pelo divisor de águas entre as bacias dos Rios 
Santa Maria da Vitória e Santa Maria do Rio Doce 
até a cabeceira do Ribeirão Recreio, no ponto de 
coordenadas E:325.555,3913 e N:7.790.923,6669; 
segue pelo divisor de águas entre o Ribeirão recreio e 
córrego Valão de São Pedro até interceptar a Rodovia 
ES 368, no ponto de coordenadas E:326.081,7139 e 
N:7.789.823,8087; segue até o córrego Valão de São 
Pedro, no ponto de coordenadas E:326.362,9429 e 
N:7.789.656,7126; segue até o divisor de águas entre 
as bacias dos Rios Santa Maria da Vitória e Timbuí, 
no ponto de coordenadas E:328.020,1000 e 
N:7.790.350,9016; segue pelo divisor de águas entre 
as bacias dos Rios Santa Maria da Vitória e Rio 
Timbuí até a cabeceira do Rio Claro, no ponto de 
coordenadas E:330.301,3528 e N:7.791.206,8732; 
segue pelo divisor de águas entre os Rios Claro e 
Bonito até interceptar o Rio Bonito, no ponto de 
coordenadas E:332.077,9150 e N:7.787.474,6542; na 
divisa com o município de Santa Leopoldina. 
 
2) Com o município de Santa Leopoldina 
 
Começa onde termina a divisa com o município de 
Santa Teresa, no Rio Bonito, no ponto de 
coordenadas E:332.077,9150 e N:7.787.474,6542; Identificador: 35003700370030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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desce pelo Rio Bonito até sua foz no Rio Santa Maria 
da Vitória, no ponto de coordenadas E:330.056,4010 
e N:7.782.304,4374; desce pelo Rio Santa Maria da 
Vitória até a foz do Rio Caramuru, no ponto de 
coordenadas E:333.191,4399 e N:7.778.422,1799; 
sobe pelo Rio Caramuru até sua cabeceira, no ponto 
de coordenadas E:316.907,9626 e N:7.768.056,1312, 
na divisa com o município de Domingos Martins. 
 
(...) 
 
5) Com o município de Itarana 
 
Começa onde termina a divisa com o município de 
Afonso Cláudio, no divisor de águas entre as bacias 
dos Rios Santa Maria da Vitória e Santa Joana, na 
cabeceira do córrego Santa Rosa, no ponto de 
coordenadas E:296.335,3017 e N:7.779.123,4211; 
segue pelo divisor de águas entre as bacias dos Rios 
Santa Maria da Vitória e Santa Joana até o divisor de 
águas entre as bacias dos Rios Santa Joana e Santa 
Maria do Rio Doce, no ponto de coordenadas 
E:313.204,2298 e N:7.791.817,2658; segue pelo 
divisor de águas entre as bacias dos Rios Santa Joana 
e Santa Maria do Rio Doce até a Rodovia ES 259, no 
ponto de coordenadas E:314.192,1228 e 
N:7.793.935,3019; na divisa com o município de 
Santa Teresa. 

 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA 

 
(...) 
 
5) Com o município de Santa Leopoldina 
 
Começa onde termina a divisa com o município de 
Fundão, na ponte de Duas Barras no Rio Carneiro, no 
ponto de coordenadas E:347.787,3972 e 
N:7.793.774,3725; sobe pelo Rio Carneiro até sua 
cabeceira, no ponto de coordenadas E:344.067,0222 e 
N:7.792.821,4338; segue por paralelo até interceptar 
o córrego Santa Lúcia, no ponto de coordenadas 
E:341.884,9926 e N:7.792.798,3256; desce pelo 
córrego Santa Lúcia até sua foz no Rio Timbuí, no 
ponto de coordenadas E:341.650,6810 e 
N:7.789.656,3100; sobe pelo Rio Timbuí até o 
sumidouro, no ponto de coordenadas E:340.352,9903 
e N:7.790.537,4118; segue por paralelo até o divisor 
de águas entre as bacias dos Rios Santa Maria da 
Vitória e Timbuí, no ponto de coordenadas 
E:338.825,9135 e N:7.790.537,4118; segue pelo 
divisor de águas entre as bacias dos Rios Santa Maria 
da Vitória e Timbuí até localidade de Aparecidinha, 
no ponto de coordenadas E:333.408,0089 e 
N:7.790.049,6756; segue por divisor de águas até 
interceptar o Rio Bonito, no ponto de coordenadas 
E:332.496,7396 e N:7.789.841,6655, desce pelo Rio 
Bonito até o ponto de coordenadas E:332.077,9150 e 
N:7.787.474,6542, na localidade de Alto Rio Bonito, 
na divisa com o município de Santa Maria de Jetibá. 

6) Com o município de Santa Maria de Jetibá 
 
Começa onde termina a divisa com o município de 
Santa Leopoldina, no leito do Rio Bonito, na 
localidade de Alto Rio Bonito, no ponto de 
coordenadas E:332.077,9150 e N:7.787.474,6542; 
segue pelo divisor de águas entre os Rios Claro e 
Bonito até a cabeceira do Rio Claro, no ponto de 
coordenadas E:330.301,3528 e N:7.791.206,8732; 
segue pelo divisor de águas entre as bacias dos Rios 
Santa Maria da Vitória e Rio Timbuí até o ponto de 
coordenadas E:328.020,1000 e N:7.790.350,9016; 
segue por divisor de águas, cruza o córrego Valão de 
São Pedro no ponto de coordenadas E:326.362,9429 
e N:7.789.656,7126 e intercepta a Rodovia ES 368, 
no ponto de coordenadas E:326.081,7139 e 
N:7.789.823,8087; segue pelo divisor de águas entre 
o Ribeirão Recreio e córrego Valão de São Pedro até 
a cabeceira do Ribeirão Recreio, no ponto de 
coordenadas E:325.555,3913 e N:7.790.923,6669; 
segue pelo divisor de águas entre as bacias dos Rios 
Santa Maria da Vitória e Santa Maria do Rio Doce 
até a Rodovia ES 355, no ponto de coordenadas 
E:317.675,2091 e N:7.789.400,2799; segue  pela 
Rodovia ES 355 até o Rio Santa Maria do Rio Doce, 
no ponto de coordenadas E:317.665,4146 e 
N:7.790.491,7877; segue pelo divisor de águas da 
margem esquerda do Rio Santa Maria do Rio Doce 
até a Serra do Gelo, no ponto de coordenadas 
E:316.184,7058 e N:7.790.390,5454; segue por 
meridiano até interceptar o córrego do Gelo, no ponto 
de coordenadas E:316.265,3002 e N:7.791.522,8297; 
segue pelo divisor de águas da margem direita do 
córrego dos Rinzer até a Rodovia ES 259, no ponto 
de coordenadas E:316.993,8890 e N:7.793.414,2260; 
segue pela Rodovia ES 259 até o divisor de águas 
entre as bacias dos Rios Santa Joana e Santa Maria 
do Rio Doce, no ponto de coordenadas 
E:314.192,1228 e N:7.793.935,3019; na divisa com o 
município de Itarana. 
 
7) Com o município de Itarana 
 
Começa onde termina a divisa com o município de 
Santa Maria de Jetibá, no divisor de águas entre as 
bacias dos Rios Santa Joana e Santa Maria do Rio 
Doce, na Rodovia ES 259, no ponto de coordenadas 
E:314.192,1228 e N:7.793.935,3019; segue pelo 
divisor de águas entre as bacias dos Rios Santa Joana 
e Santa Maria do Rio Doce, pela Serra do Limoeiro, 
até interceptar a estrada que liga a vila de Praça Oito 
a Alto Santa Maria, no ponto de coordenadas 
E:310.075,9198 e N:7.799.872,0123, na divisa com o 
município de Itaguaçu. 

(NR) 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 032/2018 Identificador: 35003700370030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Autoriza o 

Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 
Montanha- . 
 

A presente proposta visa obter autorização 
legislativa para realizar a doação, ao município de 
Montanha, do imóvel situado na Praça Osvaldo 
Lopes, nº 36, Centro, Montanha/ES, medindo 
178,69m², avaliado em R$ 261.000,00, com vistas a 
viabilizar a manutenção dos serviços prestados pelo 
Centro de Atendimento à Coleta Seletiva do 
Programa de Reciclagem e do Escritório 
Administrativo da Agência Nosso Crédito, já em 
funcionamento no local. 
 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
por meio do Centro de Atendimento à Coleta 
Seletiva, desenvolve ações voltadas à conscientização 
e preservação ambiental, sustentabilidade e inclusão 
social, por meio de soluções que envolvem o 
descarte, a coleta, o tratamento, a destinação final e 
reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos.  
 

O  é um programa especial 
de microcrédito, com foco em micro e pequenas 
empresas, que visa o desenvolvimento econômico do 
Espírito Santo, na medida em que eleva a renda, 
reduz as desigualdades sociais e regionais no Estado 
e, ainda, possibilita a inclusão social.  
 

Importante observar que o Município de 
Montanha já se encontra na posse do imóvel, em 
razão de Contrato de Concessão de Uso cuja vigência 
iniciou em 2006. 
 

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. 
 

Vitória, 23 de março de 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 078/2018 

 
Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao Município de Montanha- 
ES. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 
Município de Montanha, neste estado, o imóvel 
urbano com área de terreno perfazendo na sua 
totalidade 178,69m², com benfeitorias, situada na 
Praça Osvaldo Lopes, nº 36, Centro, Município de 

Montanha - ES, de propriedade do Estado do Espírito 
Santo, registrado sob o nº 4979, no Livro 2-Y, folhas 
nº 136, de 28/04/2008, junto ao Cartório de Registro 
Geral de Imóveis do 1º Ofício de Montanha - ES. 
 
Parágrafo único. O imóvel descrito no caput destina-
se às instalações do Centro de Atendimento à Coleta 
Seletiva do Programa de Reciclagem e do Escritório 
Administrativo da Agência Nosso Crédito. 
 
Art. 2º O donatário fica obrigado, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias a contar da lavratura da 
Escritura Pública de Doação, a providenciar o 
registro na matrícula do imóvel, sob pena de reversão 
da doação. 
 
Art. 3° As despesas com escritura e registro do 
imóvel correrão por conta do donatário. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 033/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa, o incluso Projeto de Lei Complementar 

Reorganiza os cargos e as respectivas carreiras 
dos servidores efetivos, remunerados por subsídio, 
do Departamento Estadual de Trânsito - 
DETRAN/ES e dá outras providências  
 

A iniciativa parte da necessidade de 
alinhamento dos cargos da Autarquia, às diretrizes da 
Política de Gestão de Pessoas, promovendo a 
reorganização das carreiras, com as regras de 
promoção e progressão funcional, bem como 
alterações das atribuições dos cargos e da respectiva 
Tabela de Subsídio, evidenciando o esforço na 
valorização dos servidores. A medida também reflete 
o comprometimento na construção de uma 
Administração Pública Estadual moderna e eficaz. 
 

O impacto financeiro, nos termos propostos, 
corresponderá a um acréscimo na despesa de pessoal 
no valor de R$ 1.739.749,40 referente ao período de 
abril a dezembro do ano de 2018, e de R$ 
2.319.665,87 para o ano de 2019 e 2020. 
 

Importante ressaltar que a proposta está em 
consonância com a capacidade orçamentária e 
financeira do Estado, fruto de um esforço de 
organização administrativa e fiscal, a despeito da 
conjuntura econômica do Estado e do País. Identificador: 35003700370030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


