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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.

PODER EXECUTIVO
EDIÇÃO EXTRA - 21 HORAS

§ 2º O enquadramento será aplicado de forma segmentada, sendo 
concedido a cada processo de progressão o acréscimo de 02 (duas) 
referências, além das obtidas por merecimento, até que se alcance o 
número de referências estabelecidas pelo enquadramento previsto neste 
artigo.

§ 3º O início do enquadramento dar-se-á juntamente com o próximo 
processo de progressão, que se realizará nos termos previstos na Resolução 
nº 3.418, de 07 de agosto de 2013.

§ 4º O tempo de serviço dos servidores de que trata o caput deste 
artigo será o apurado até o último dia do mês anterior à data do início do 
enquadramento.

§ 5º Excetua-se da apuração da contagem do tempo de serviço de que 
trata o caput deste artigo o período de afastamento não remunerado.

§ 6º A aposentadoria do servidor Técnico Legislativo Júnior após a 
publicação do Ato previsto no § 1º não implicará paralisação nem 
antecipação do enquadramento, permanecendo a regra prevista no § 2º 
do presente artigo.

Art. 2º Aplica-se aos servidores inativos do cargo de Técnico Legislativo 
Júnior ou do cargo que lhe tenha dado origem, bem como aos seus 
dependentes pensionistas, o disposto no art. 24 da Lei Complementar nº 
708, de 2013.

§ 1º Para os servidores inativos e instituidores de pensão também será 
apresentado cronograma de execução, conforme estabelecido no § 1º do 
art. 1º.

§ 2º Para os servidores inativos e instituidores de pensão será considerado, 
para fins do enquadramento de que trata esta Lei Complementar, o tempo 
de serviço prestado enquanto ativos.

Art. 3º Caso o procedimento de enquadramento previsto nesta Lei implique 
a redução do padrão remuneratório do servidor, a ele será garantido o 
enquadramento na classe/referência cujo padrão remuneratório seja o 
imediatamente superior ao recebido no momento do enquadramento.

Art. 4º O enquadramento previsto nesta Lei Complementar cessará seus 
efeitos caso o servidor alcance por outros meios a última referência da 
tabela de vencimentos prevista no Anexo VII-A da Lei Complementar nº 
708, de 2013, antes de completar o cronograma de execução previsto no 
§ 1º do art. 1º desta Lei Complementar.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória,  06  de abril   de 2018.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ANEXO ÚNICO, de que trata o art. 1º desta Lei Complementar

ENQUADRAMENTO

Tempo de Serviço Tabela/Referência de 
Enquadramento

Tempo < 3 anos Tabela 1 - A
3 anos ≤ Tempo < 5 anos Tabela 1 - D
5 anos ≤ Tempo < 7 anos Tabela 1 - G
7 anos ≤ Tempo < 9 anos Tabela 1 - J
9 anos ≤ Tempo < 11 anos Tabela 1 - M
11 anos ≤ Tempo < 13 anos Tabela 1 - P
13 anos ≤ Tempo < 15 anos Tabela 2 - A
15 anos ≤ Tempo < 17 anos Tabela 2 - D
17 anos ≤ Tempo < 19 anos Tabela 2 - G
19 anos ≤ Tempo < 21 anos Tabela 2 - J
21 anos ≤ Tempo < 23 anos Tabela 2 - M
23 anos ≤ Tempo < 25 anos Tabela 2 - P
Tempo ≥ 25 anos Tabela 2 - R

Protocolo 389141

LEI COMPLEMENTAR Nº 894

Altera a Lei Complementar nº 886, de 04 de abril de 2018.

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

Art. 1º O art. 11 da Lei Complementar nº 886, de 04 de abril de 2018, que 
altera a Lei Complementar nº 194, de 04 de dezembro de 2000, que dispõe 
sobre a transformação da Empresa Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural - EMCAPER em Autarquia, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2018.” (NR)

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

Palácio Anchieta, em Vitória,  06 de abril  de 2018.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado
Protocolo 389130

LEI COMPLEMENTAR Nº 895

Altera a Lei Complementar nº 197, de 11 de janeiro de 2001, e dá outras providências.

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

Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 197, de 11 de janeiro de 2001, que moderniza e reorganiza a estrutura organizacional básica do Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º A estrutura organizacional básica do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF é a seguinte:

I - Nível de Direção Superior:

a) Conselho de Administração Superior;

b) Diretor-Presidente;

II - Nível de Assessoramento:

a) Gabinete do Diretor-Presidente;

b) Assessoria Jurídica;

c) Assessoria de Comunicação;

d) Assessoria de Projetos;

III - Nível de Gerência:
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