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LEI Nº 11.089

Autoriza alienação de imóvel.

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

Art. 1º  Fica autorizado ao Vitória Futebol Clube fazer a alienação de até 
25% (vinte e cinco por cento) da área total de 24.133,62m2, mantidas as 
condicionantes constantes das escrituras do livro 548 e folhas 20 a 27, 
devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis 2ª Zona, 
matrícula 223, livro nº 2, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º  A inobservância pelo cessionário das condicionantes e do limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) previstos no art. 1º desta Lei importará 
na reversão do imóvel ao patrimônio do Estado do Espírito Santo, sem 
qualquer direito à indenização ou retenção por benfeitorias e acessões 
realizadas.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória,   16 de dezembro  de 2019.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 548749

LEI COMPLEMENTAR Nº 934

Dispõe sobre a reestruturação do quadro de funções gratificadas e de 
cargos em comissão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e 
dá outras disposições.

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As gratificações pelo exercício de função gratificada e os 
cargos em comissão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo passam a ser definidos nos termos desta Lei 
Complementar.

CAPÍTULO II
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS E DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 2º As funções para o exercício de atividades técnicas 
especializadas, de coordenação de unidades técnicas e 
administrativas e de supervisão de grupos de trabalho instituídos 
pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo serão exercidas exclusivamente por servidor público 
efetivo do Tribunal, ao qual será devida gratificação, recebida 
concomitantemente com a remuneração do cargo efetivo.

§ 1º As gratificações pelo exercício das funções de que trata 
este artigo serão calculadas sobre o vencimento fixado para 
os cargos de Secretário Geral constantes do Anexo I desta 
Lei Complementar, observadas as seguintes quantidades e os 
respectivos percentuais:

I - 34 (trinta e quatro) FG-1 - 50% (cinquenta por cento);

II - 25 (vinte e cinco) FG-2 - 40% (quarenta por cento);

III - 15 (quinze) FG-3 - 30% (trinta por cento).
§ 2º Ficam extintas as demais funções gratificadas no âmbito do 
Tribunal de Contas, em especial 5 (cinco) FG-4, no percentual de 
30% (trinta por cento), e 7 (sete) FG-5, no percentual de 25% (vinte 
e cinco por cento).

Art. 3º Os cargos em comissão do quadro permanente do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo, o seu quantitativo e os 
respectivos vencimentos passam a vigorar na forma do Anexo I desta 
Lei Complementar.

Parágrafo único. As atribuições dos cargos de que trata este artigo são 
as constantes do Anexo II desta Lei Complementar.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 4º Ficam extintos os cargos em comissão do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo que não constem do Anexo I desta Lei 
Complementar, em especial:

I - 1 (uma) vaga do cargo em comissão de Diretor Geral de Secretaria;

II - 1 (uma) vaga do cargo em comissão de Diretor Adjunto de Secretaria;

III - 2 (duas) vagas do cargo em comissão de Secretário Adjunto de 
Controle Externo;

IV - 7 (sete) vagas do cargo em comissão de Secretário de Controle 
Externo;

V - 1 (uma) vaga do cargo em comissão de Secretário Geral Administrativo;

VI - 1 (uma) vaga do cargo em comissão de Secretário Geral da 
Procuradoria;

VII - 1 (uma) vaga do cargo em comissão de Secretário Adjunto das 
Sessões;

VIII - 35 (trinta e cinco) vagas do cargo em comissão de Consultor de 
Finanças Públicas;

IX - 7 (sete) vagas do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete.

Art. 5º Estende-se aos servidores ocupantes dos cargos de Chefe 
de Gabinete da Presidência, de Secretário Geral, de Secretário, de 
Subsecretário, de Chefe da Consultoria Jurídica e de Assessor de 
Governança a gratificação de que tratam o art. 4º da Resolução 
ALES nº 1.935, de 17 de dezembro de 1999 (alterado pela 
Resolução ALES nº 1.996, de 07 de junho de 2001) e o art. 18 da 
Lei Complementar Estadual nº 660, de 19 de dezembro de 2012, 
nos termos do art. 113 da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994.

Parágrafo único. Fica extinto o direito à gratificação de que 
trata este artigo pelos servidores ocupantes do cargo de Consultor 
Jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
Complementar correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias do Tribunal de Contas, contidas na Lei Orçamentária 
Anual, destinadas a esse fim.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Palácio Anchieta, em Vitória, 16 de dezembro  de 2019.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
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