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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EXECUTIVO

Vitória (ES), Segunda-feira, 30 de Março de 2020.
por períodos sucessivos, enquanto 
perdurar a necessidade de 
enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde 
pública, mediante justificativa 
formal da autoridade competente 
do órgão contratante.
Art. 13.  As decisões sobre a 
regularidade das condutas e a 
validade dos atos administrativos 
e negócios jurídicos realizados 
nos termos desta Lei 
Complementar deverão considerar 
a excepcionalidade da situação 
e as circunstâncias práticas que 
houverem imposto, limitado ou 
condicionado a ação do agente 
público.
Art. 14.  Sendo viável a deflagração 
de licitação, nos casos de licitação 
na modalidade pregão, eletrônico 
ou presencial, cujo objeto seja 
a aquisição de bens, serviços 
e insumos necessários ao 
enfrentamento da calamidade de 
que trata esta Lei Complementar, 
os prazos dos procedimentos 
licitatórios serão reduzidos pela 
metade.
§ 1º   Quando o prazo original 
de que trata o caput for número 
ímpar, este será arredondado para 
o número inteiro antecedente.
§ 2º   Os recursos dos procedimentos 
licitatórios somente terão efeito 
devolutivo.
§ 3º   Fica dispensada a realização 
de audiência pública a que se refere 
o art. 39 da Lei Federal nº 8.666, 
de 1993, para as licitações de que 
trata o caput.
Art. 15.   O titular do órgão ou 
entidade contratante, ou outra 
autoridade a quem delegar, 
fica autorizado a adotar meios 
alternativos à dispensa de licitação 
prevista nesta Lei Complementar, 
que repute mais adequados ao 
atendimento da necessidade 
administrativa, tais como 
convênios, acordos de cooperação, 
compras coletivas, adesão a atas 
de registro de preços internas ou 
de outros entes e termos aditivos a 
contratos em curso que poderão se 
submeter aos limites estabelecidos 
no art. 9º desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Na hipótese 
de opção pela adesão a atas de 
registro de preços internas, cada 
órgão poderá aderir até a 100% 
(cem por cento) dos quantitativos 
registrados na respectiva ata, 
limitando-se a soma de todas 
as adesões ao quíntuplo dos 
quantitativos registrados.
Art. 16.  Fica autorizada a 
prorrogação de ofício dos contratos 
de credenciamento com os 
prestadores de serviços de saúde, 
bem como dos demais ajustes 
firmados pela Secretaria de Estado 
da Saúde - SESA reputados 
essenciais, a critério da autoridade 
competente, para as ações de 
enfrentamento ao coronavírus.
Art. 17.  Fica autorizada, nos 
editais de credenciamento abertos 
pela SESA, a adequação dos 
quantitativos e locais de execução 
dos serviços, conforme justificado 
em parecer da área técnica, sem 
a necessidade de reabertura 
dos respectivos processos de 
credenciamento.

Parágrafo único. Os termos 
aditivos aos contratos em curso 
poderão incluir a pactuação de 
regime de transição, com vistas 
a garantir maior eficiência e 
economicidade em sua execução 
durante a emergência decorrente 
do coronavírus, bem como 
mitigar possíveis impactos sociais 
negativos de eventual suspensão 
ou rescisão contratual.
Art. 18.  Nos contratos de gestão 
firmados com Organizações Sociais 
em curso poderão ser celebrados 
aditivos contemplando:
I - alteração das metas pactuadas 
para atender as situações 
concernentes ao novo coronavírus 
(COVID-19); e
II - alteração das obrigações 
relacionadas aos prazos para 
apresentação dos respectivos 
relatórios de cumprimentos de 
metas ou outras formalidades 
incompatíveis com a situação de 
calamidade e emergência.
Parágrafo único. Havendo a 
celebração de aditivo contratual 
nas hipóteses acima, referido ato 
deverá ser submetido à análise 
posterior da PGE.
Art. 19.  Os contratos temporários 
em vigor regulados pela Lei 
Complementar nº 809, de 23 de 
setembro de 2015, em razão do 
enfrentamento da calamidade 
de saúde pública e estado de 
emergência decorrentes do novo 
coronavírus (COVID-19), poderão 
ter os seus prazos máximos, 
fixados no art. 4º e no art. 17, § 
2º, da referida Lei Complementar, 
prorrogados por até 06 (seis) 
meses, nos termos do parágrafo 
único deste artigo.
Parágrafo único. Poderão ser 
prorrogados nos termos do caput 
os contratos temporários firmados 
no âmbito de Secretarias de Estado 
e autarquias que prestem serviços 
públicos de natureza essencial, 
incluindo a Secretaria de Estado 
da Educação - SEDU, a Secretaria 
de Estado da Saúde - SESA, a 
Secretaria de Estado da Justiça - 
SEJUS e o Instituto de Atendimento 
Socioeducativo do Espírito Santo - 
IASES.
Art. 20.  A Secretária de Estado 
de Gestão e Recursos Humanos - 
SEGER poderá, excepcionalmente 
e em caráter temporário, para 
o enfrentamento de situação de 
emergência, estado de calamidade 
pública ou estado de emergência em 
saúde pública, alocar ou remanejar 
de ofício servidores públicos da 
Administração Pública Estadual 
Direta, autárquica e fundacional 
para a SESA ou para outras 
Secretarias que desempenharem 
atividades essenciais para o 
controle da calamidade pública.
§ 1º  Os servidores públicos 
alocados ou remanejados terão, 
temporariamente, ampliadas suas 
atribuições do cargo público que 
ocupam, podendo desempenhar 
todas as atividades ao qual forem 
designados no local de destino, 
observada a sua formação 
acadêmica e, se for o caso, a 
necessidade de registro em 
conselhos profissionais.
§ 2º  A alocação ou o 

remanejamento não implicará 
a alteração da remuneração do 
servidor e, para fins de promoção 
e progressão e demais vantagens 
funcionais, inclusive bonificação 
de desempenho, o tempo será 
computado como de efetivo 
exercício no cargo de origem.
§ 3º  É admitida a alocação de 
professores da SEDU, nos termos 
do caput.
§ 4º  A alocação e o remanejamento 
não implicarão em desvio de 
função.
Art. 21.  Esta Lei Complementar 
vigorará enquanto perdurar o 
estado de calamidade e emergência 
de saúde internacional decorrente 
do novo coronavírus (COVID-19) 
responsável pelo surto de 2019, 
exceto quanto aos contratos de 
que trata o art. 12, que obedecerão 
ao prazo de vigência neles 
estabelecidos, e ao disposto no art. 
20 desta Lei Complementar, que 
será aplicado a quaisquer hipóteses 
de situação de emergência, estado 
de calamidade pública ou estado de 
emergência em saúde pública.
Art. 22.   Esta Lei Complementar 
entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 574207

 LEI COMPLEMENTAR Nº 947

Altera a legislação de fundos 
públicos para autorizar a reversão, 
ao Tesouro Estadual, do superávit 
financeiro de recursos vinculados 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  Ficam incluídos o parágrafo 
único no art. 8º e o § 3º no art. 9º 
da Lei nº 4.778, de 07 de junho de 
1993, com a seguinte redação:

“Art. 8º (...)
(...)
Parágrafo único. Os recursos 
financeiros provenientes do 
FUNCITEC poderão ser gastos com 
a cobertura de custeio, inclusive do 
órgão a que se vincula.”(NR)

“Art. 9º (...)
(...)
§ 3º O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial 
do FUNCITEC, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 2º  Os arts. 1º e 2º da Lei 

Complementar nº 71, de 26 de 
novembro de 1995, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
(...)
§ 4º  Os recursos financeiros 
provenientes do FUNREPOCI 
poderão ser gastos com a cobertura 
de custeio, inclusive do órgão a que 
se vincula.” (NR)

“Art. 2º (...)
(...)
Parágrafo único. O superávit 
financeiro apurado no balanço 
patrimonial do FUNREPOCI, quando 
do encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 3º  Os arts. 1º e 5º da Lei 
Complementar nº 72, de 26 de 
novembro de 1995, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
(...)
§ 3º Os recursos financeiros 
provenientes do FUNREPOM 
poderão ser gastos com a cobertura 
de custeio, inclusive do órgão a que 
se vincula.” (NR)

“Art. 5º  O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial 
do FUNREPOM, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 4º  O art. 5º da Lei 
Complementar nº 68, de 19 de 
dezembro de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 5º O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial do 
FUNPEN, quando do encerramento 
de cada exercício financeiro, poderá 
ser transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do Tesouro 
Estadual e de forma desvinculada, 
exceto quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal ou 
decorrentes de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.” (NR)

Art. 5º  Fica incluído o § 1º-A no 
art. 3º da Lei Complementar nº 
82, de 10 de junho de 1996, com a 
seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)
§ 1º-A  O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial do 
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FEDC, quando do encerramento de 
cada exercício financeiro, poderá 
ser transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do Tesouro 
Estadual e de forma desvinculada, 
exceto quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal ou 
decorrentes de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.”(NR)

Art. 6º  Os arts. 1º e 5º da Lei 
Complementar nº 102, de 22 
de setembro de 1997, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
(...)
§ 3º Os recursos financeiros 
provenientes do FUNREBOM 
poderão ser gastos com a cobertura 
de custeio, inclusive do órgão a que 
se vincula.” (NR)

“Art. 5º  O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial 
do FUNREBOM, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 7º  O art. 19 da Lei nº 5.780, 
de 21 de dezembro de 1998, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. (...)
(...)
§ 2º  O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial 
do Fundo Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa, quando 
do encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.
(...).” (NR)

Art. 8º  Fica incluído o parágrafo 
único no art. 11 da Lei 
Complementar nº 192, de 22 de 
novembro de 2000, com a seguinte 
redação:

“Art. 11. (...)
(...)
Parágrafo único. O superávit 
financeiro apurado no balanço 
patrimonial do FUNTUR, quando 
do encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 9º  Fica incluído o parágrafo 
único no art. 2º da Lei nº 8.784, 
de 21 de dezembro de 2007, com a 
seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
Parágrafo único. O superávit 
financeiro apurado no balanço 
patrimonial do Fundo Estadual de 
Habitação de Interesse Social - 
FEHAB, quando do encerramento 
de cada exercício financeiro, poderá 
ser transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do Tesouro 
Estadual e de forma desvinculada, 
exceto quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal ou 
decorrentes de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.” (NR)

Art. 10.  O art. 17 da Lei 
Complementar nº 458, de 20 de 
outubro de 2008 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 17. O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial 
do FUNCULTURA, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 11.  Os arts. 2º, 5º e 26 da 
Lei Complementar nº 513, de 11 
de dezembro de 2009, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
Parágrafo único. Fica ainda 
autorizado o uso de recursos do 
FUNDEMA em despesas correntes, 
com exceção das despesas com 
pessoal e daquelas em que haja 
vedação na Constituição Federal, 
na legislação federal ou em 
decorrência de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.” (NR)

“Art. 5º (...)
(...)
Parágrafo único. Os recursos 
poderão ser aplicados ainda por 
meio de contratos administrativos 
regidos pela Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e outros 
instrumentos jurídicos utilizados no 
âmbito da Administração Pública.” 
(NR)

“Art. 26. O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial 
do FUNDEMA, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a 
crédito do Tesouro Estadual e 
de forma desvinculada, exceto 
quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal 
ou decorrentes de convênios, 
acordos e ajustes, bem como 

operações de crédito, quando 
houver.” (NR)

Art. 12.  O art. 13 da Lei nº 9.365, 
de 18 de dezembro de 2009, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial 
do PRÓ-ESPORTE, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 13.  Ficam incluídos o § 2º 
no art. 4º, com a renumeração do 
atual parágrafo único para §1º, o 
art. 7º-A e o § 2º no art. 9º, com 
a renumeração do atual parágrafo 
único para § 1º, na Lei nº 9.866, 
de 26 de junho de 2012, com a 
seguinte redação:

“Art. 4º (...)
§ 1º (...)
§ 2º  O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial 
do FUNDÁGUA, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

“Art. 7º-A  Fica ainda autorizado o 
uso de recursos do FUNDÁGUA em 
despesas correntes, com exceção 
das despesas com pessoal e 
daquelas em que haja vedação na 
Constituição Federal, na legislação 
federal ou em decorrência de 
convênios, acordos e ajustes, bem 
como operações de crédito.” (NR)

“Art. 9º (...)
(...)
§ 1º (...)
§ 2º Os recursos poderão ser 
aplicados ainda por meio de 
contratos administrativos regidos 
pela Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e outros 
instrumentos jurídicos utilizados no 
âmbito da Administração Pública.” 
(NR)

Art. 14.  Fica incluído o 
parágrafo único no art. 26 da Lei 
Complementar nº 642, de 15 de 
outubro de 2012, com a seguinte 
redação:

“Art. 26 (...)
(...)
Parágrafo único. O superávit 
financeiro apurado no balanço 
patrimonial do FDI quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 

desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 15.  Fica incluído o parágrafo 
único no art. 31 da Lei nº 9.966, 
de 19 de dezembro de 2012, com a 
seguinte redação:

“Art. 31 (...)
(...)
Parágrafo único. O superávit 
financeiro apurado no balanço 
patrimonial do FEAS/ES, quando 
do encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 16.  O art. 28 da Lei 
Complementar nº 694, de 08 de 
maio de 2013, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 28. O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial 
do FUNPDEC/ES, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 17.  O art. 4º da Lei 
Complementar nº 786, de 02 de 
julho de 2014, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
§ 2º  O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial do 
FEP, quando do encerramento de 
cada exercício financeiro, poderá 
ser transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do Tesouro 
Estadual e de forma desvinculada, 
exceto quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal ou 
decorrentes de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.” (NR)

Art. 18.  Fica incluído o parágrafo 
único no art. 3º da Lei nº 10.297, 
de 20 de novembro de 2014, com a 
seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)
Parágrafo único. O superávit 
financeiro apurado no balanço 
patrimonial do FUNSAF, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
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desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 19.  O art. 4º da Lei 
Complementar nº 800, de 26 de 
junho de 2015, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art. 4º (...)
(...)
§ 3º O superávit financeiro apurado 
no balanço patrimonial do FEAC 
quando do encerramento de 
cada exercício financeiro, poderá 
ser transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do Tesouro 
Estadual e de forma desvinculada, 
exceto quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal ou 
decorrentes de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.” (NR)

Art. 20.  O art. 3º da Lei nº 10.498, 
de 26 de fevereiro de 2016, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)
§ 3º O superávit financeiro apurado 
no balanço patrimonial do Fundo 
Estadual de Combate a Corrupção - 
FECC, quando do encerramento de 
cada exercício financeiro, poderá 
ser transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do Tesouro 
Estadual e de forma desvinculada, 
exceto quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal ou 
decorrentes de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.” (NR)

Art. 21.  O art. 7º da Lei nº 10.510, 
de 05 de abril de 2016, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º (...)
(...)
§ 2º O superávit financeiro apurado 
no balanço patrimonial do Fundo 
Especial de Apoio ao Programa 
Estadual de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 
para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 22.  O art. 5º da Lei nº 11.002, 
de 17 de junho de 2019, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...)
(...)
§ 2º O superávit financeiro apurado 
no balanço patrimonial do Fundo 
Estadual para o Financiamento de 
Obras e Infraestrutura Estratégica 
para o Desenvolvimento do Estado 
do Espírito Santo, quando do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, poderá ser transferido 

para o exercício seguinte, a crédito 
do Tesouro Estadual e de forma 
desvinculada, exceto quando se 
tratar de recursos vinculados 
pela Constituição Federal, pela 
legislação federal ou decorrentes 
de convênios, acordos e ajustes, 
bem como operações de crédito, 
quando houver.” (NR)

Art. 23.  Fica incluído o § 6º no art. 
2º da Lei Complementar nº 920, 
de 20 de setembro de 2019, com a 
seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
§ 6º O superávit financeiro apurado 
no balanço patrimonial do Fundo 
Rotativo do Sistema Penitenciário 
quando do encerramento de 
cada exercício financeiro, poderá 
ser transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do Tesouro 
Estadual e de forma desvinculada, 
exceto quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal ou 
decorrentes de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.” (NR)

Art. 24.  O art. 2º da Lei nº 11.041, 
de 20 de setembro de 2019, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
§ 3º O superávit financeiro apurado 
no balanço patrimonial do FET/
ES quando do encerramento de 
cada exercício financeiro, poderá 
ser transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do Tesouro 
Estadual e de forma desvinculada, 
exceto quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal ou 
decorrentes de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.
(...).” (NR)

Art. 25.  O art. 9º da Lei 
Complementar nº 922, de 11 de 
outubro de 2019, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 9º O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial do 
FESP quando do encerramento de 
cada exercício financeiro, poderá 
ser transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do Tesouro 
Estadual e de forma desvinculada, 
exceto quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal ou 
decorrentes de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.” (NR)

Art. 26.  O superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial da 
autarquia, quando do encerramento 
de cada exercício financeiro, poderá 
ser transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do Tesouro 
Estadual e de forma desvinculada, 
exceto quando se tratar de recursos 
vinculados pela Constituição 
Federal, pela legislação federal ou 
decorrentes de convênios, acordos 
e ajustes, bem como operações de 
crédito, quando houver.

Art. 27.  Ficam revogados:
I - o inciso IX do art. 9º da Lei nº 
4.778, de 07 de junho de 1993;
II - o inciso VIII do art. 3º da Lei 
Complementar nº 82, de 10 de 
junho de 1996;
III -  a alínea “a” do inciso I e a alínea 
“a” do inciso II do art. 2º da Lei nº 
9.866, de 26 de junho de 2012;
IV - o inciso VIII do art. 26 da Lei 
Complementar nº 694, de 08 de 
maio de 2013;
V - o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 
10.297, de 20 de novembro de 2014;
VI - a Lei Complementar nº 833, de 
29 de agosto de 2016; e
VII - o inciso VIII do art. 2º da Lei 
Complementar nº 920, de 20 de 
setembro de 2019.
Art. 28.  Esta Lei Complementar 
entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado
Protocolo 574208

Decretos

DECRETO Nº 0418-S, DE 27 DE 
MARÇO DE 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 
atribuições que lhe conferem o art. 
91, inciso III da Constituição Estadual 
e art. 3º da Lei Complementar nº 
910/2019, e ainda o contido no 
processo nº 88496210;

RESOLVE,
PROMOVER ao posto de 
CORONEL QOCPM, do Quadro 
de Oficiais Combatentes da Polícia 
Militar, o Tenente-Coronel 
QOCPM CARLOS ALBERTO 
BARIANI RIBEIRO, RG 15841-
4/NF 854946, pelo critério de 
MERECIMENTO, nos termos dos 
artigos 4º, inciso IV, § 3º; 7º, 
inciso I; 8º; 16, 17, 18, e 19 todos 
da Lei Complementar nº 910/2019, 
a contar de 10.01.2020.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 573923

RESUMO DOS ATOS ASSINADOS 
PELO GOVERNADOR

DECRETO Nº 0419-S, DE 
27.03.2020.

NOMEAR, de acordo com o artigo 
12, inciso II, da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
JOSUÉ LIMA PEREIRA, para 
exercer o cargo de provimento em 
comissão de Motorista de Gabinete 
IV, Ref. QC-04, da Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano - 
SEDURB.

Protocolo 574211
DECRETO Nº 0420-S, DE 
27.03.2020.

NOMEAR, de acordo com o artigo 
12, inciso II, da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
DENNER SCOPEL GALAZZI 
PEREIRA, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de 
Motorista de Gabinete IV, Ref. 
QC-04, da Secretaria de Estado 
de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano - 
SEDURB.

Protocolo 574212

DECRETO Nº 0421-S, DE 
27.03.2020.

NOMEAR, de acordo com 
o Art. 12, inciso II, da Lei 
Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, LUCINÉIA 
THOMAZ MARQUES, para 
exercer o cargo de provimento 
em comissão de Chefe de Núcleo 
de Trabalho Hospitalar B de 
Cirurgia e Esterilização, ref. 
QC-01, do Hospital São José do 
Calçado, da Secretaria de Estado 
da Saúde.

Protocolo 574213

DECRETO Nº 0422-S, DE 
27.03.2020.

NOMEAR, de acordo com o Art. 
12, inciso II, da Lei Complementar 
n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
AIDCE DE FATIMA TAPIAS 
OLIVEIRA, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de 
Supervisor I, ref. QC-01, da 
Secretaria de Estado da Saúde.

Protocolo 574214

DECRETO Nº 0423-S, DE 27 DE MARÇO DE 2020.

Abre ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo 
o Crédito Especial no valor de R$ 70.000.000,00 para o fim que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 91, inciso III, da Constituição Estadual, 
e tendo em vista a autorização contida na Lei Nº 11.011, de 04 de julho 
de 2019, na Lei Complementar Nº 943, de 13 de março de 2020, e o que 
consta do Processo nº 2020-7V605;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
do Espírito Santo o Crédito Especial no valor de R$ 70.000.000,00 (setenta 
milhões de reais), para atender a programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão 
provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, indicada no 
Anexo II.
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