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Santo - AMUNES, cujo objetivo é contribuir para 
que os municípios capixabas, que são beneficiados 
com esses recursos, possam fazer o enfrentamento da 
crise fiscal que atinge o nosso país e, de forma mais 
aguda, esses entes federados, minimizando os 
impactos para os cidadãos. 

 
Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e demais Pares, solicito o empenho 
de Vossas Excelências no sentido de aprovar o 
presente Projeto de Lei. 

 
Vitória, 11 de dezembro de 2017. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI Nº 460/2017 
 

Permite a aplicação dos recursos 
provenientes da Lei nº 8.308, de 
12.6.2006 em despesas correntes. 

 
Art. 1º Em caráter excepcional e durante o exercício 
financeiro de 2018, poderá ser utilizada, para 
pagamento de despesas correntes, até 40% (quarenta 
por cento) da receita pública transferida aos 
municípios, por determinação da Lei nº 8.308, de 12 
de junho de 2006.  

 
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos saldos de 
exercícios anteriores referentes aos repasses 
decorrentes da aplicação da Lei nº 8.308, de 2006. 

 
§ 2º Os municípios contemplados por esta Lei 
deverão prestar contas ao Poder Legislativo Estadual, 
até o dia 31.01.2019, de todas as despesas realizadas 
de acordo com o previsto nesta Lei, por meio de 
informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em formato eletrônico, 
abertos, estruturados e legíveis por máquina, do 
repasse de recursos recebidos provenientes do Fundo 
para a Redução das Desigualdades Regionais. 

 
§ 3º Para efeito do disposto no § 2º deste artigo, os 
municípios disponibilizarão informações referentes a 
todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 
decorrer da execução da despesa, com a 
disponibilização dos dados referentes ao número do 
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao 
serviço prestado, à pessoa física ou jurídica 
beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 
procedimento licitatório realizado. 

 
§ 4º O Poder Legislativo Estadual publicará em seu 
Portal da Transparência informações das despesas 
realizadas pelos municípios de acordo com o previsto 
nesta Lei, considerando as respectivas prestações de 
contas. 

 
Art. 2º Fica vedada a utilização desses recursos 
financeiros para pagamento de dívidas e remuneração 
do quadro permanente de pessoal e comissionados. 

Parágrafo único. As vedações constantes do caput 
deste artigo não se aplicam ao pagamento de dívidas 
contraídas com o Estado e a União e suas respectivas 
entidades. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2018.  
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 427/2017 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

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

Cria Junta de Recursos de Faixa de Domínio no 
âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado do Espírito Santo - DER-ES e dispõe sobre a 
fiscalização da Faixa de Domínio  

 
A instituição da Junta de Recursos de Faixa 

de Domínio - JRFD faz-se necessária para o 
desempenho das atribuições decorrentes da 
regulamentação uso do solo nas faixas de domínio e 
lindeiras das rodovias estaduais do Estado do Espírito 
Santo, conforme proposta de projeto de lei 
encaminhado, nesta data à Assembleia Legislativa, o 
que demandará uma estrutura de funcionamento no 
DER-ES, com condições de atendimento às 
demandas dos cidadãos. 

 
Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei Complementar. 
 

Vitória, 11 de dezembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 38/2017 
 

Cria Junta de Recursos de Faixa de 
Domínio no âmbito do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado do Espírito 
Santo - DER-ES e dispõe sobre a 
fiscalização da Faixa de Domínio. 

 
Art. 1° Fica instituída a Junta de Recursos de Faixa 
de Domínio - JRFD em funcionamento junto ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 
Espírito Santo, a qual compete: Identificador: 33003500340035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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I - julgar as defesas e recursos interpostos as 
decisões da Autoridade Executiva Rodoviária do 
Estado do Espírito Santo, que imponham 
penalidades por infrações ao ordenamento do uso 
do solo na faixa de domínio das rodovias estaduais 
e terrenos a elas adjacentes; 
II - solicitar aos órgãos e entidades correlatas, 
informações complementares relativas aos 
recursos, objetivando uma melhor análise da 
situação; 
III - encaminhar aos setores competentes do DER-
ES, informações observadas nas autuações e 
apontadas em recursos, que se repitam 
sistematicamente ou quando sua gravidade exigir 
medidas urgentes do órgão ou entidade autuadora, 
propondo-lhes sugestões de melhoria. 
IV - desempenhar atividades correlatas. 

 
Parágrafo único. A Junta de Recursos de Faixa de 
Domínio - JRFD integra a estrutura organizacional 
do DER-ES e terá regimento interno aprovado por 
Decreto específico do Governador do Estado. 

 
Art. 2° Compõe-se a JRFD do DER-ES: 
 
I - dois representantes da Gerência responsável 
pela Faixa de Domínio; 
II - um representante da Procuradoria Jurídica; 
III - dois representantes de setores diversos da 
autarquia; 
§ 1º Será designado um Presidente para a Junta. 
§ 2º A critério da Administração Pública, desde 
que observada sua necessidade e devidamente 
justificado, poderá a Autoridade Executiva 
Rodoviária convocar uma Junta substituta. 
§ 3º As indicações deverão recair em servidores do 
quadro de pessoal do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado do Espírito Santo, com 
conhecimento na área de faixa de domínio. 
§ 4º A indicação de seus representantes será feita 
pelo DER-ES, cuja nomeação será efetivada por 
Decreto, para um mandato de 2 (dois) anos, 
admitida sua recondução. 
§ 5º Os membros receberão por sessão uma 
gratificação correspondente a (70) setenta Valores 
de Referência do Tesouro Estadual - VRTE´s, até o 
limite de (550) quinhentos e cinquenta VRTE´s 
mensal. 
 
Art. 3° As despesas decorrentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias do DER-ES. 
 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 428/2017 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Dispõe 

sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de 
domínio e lindeiras das rodovias estaduais do 
Estado do Espírito Santo  

 
A proposta visa disciplinar o uso da faixa 

de domínio das Rodovias Estaduais que interligam 
nosso Estado, no que se refere à segurança das 
vias, conforme determina o Código de Trânsito 
Brasileiro-CTB (Lei Federal nº. 9.503, de 23 de 
setembro de 1997), apresentando um conjunto de 
intervenções previstas para melhoria da 
infraestrutura rodoviária do Estado com a 
finalidade de aprimorar a atuação do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER-ES) na operação 
rodoviária. 

 
A falta de um marco regulatório sobre a 

matéria tem contribuído para prejuízos ao erário, 
danos ao patrimônio público, ausência de 
efetividade na fiscalização da faixa de domínio, 
com o consequente risco para a segurança dos 
usuários, bem como diversas cobranças de órgãos 
de controle e em demandas judiciais. 

 
Nesse contexto propõe-se também 

regularização da cobrança de alguns serviços de 
competência do DER-ES, quais sejam: i) Taxa de 
Análise de Projeto (TAPDER) devida pela 
atividade de análise dos projetos dos interessados; 
ii) Taxa de Vistoria (TVDER) - relativo à vistoria 
de campo para subsidiar a análise dos projetos; e 
iii) Taxa de Fiscalização do Uso da Faixa de 
Domínio das Rodovias (TFDER) - devida pelo 
exercício regular do poder de polícia do DER-ES, 
relativo à fiscalização e ao controle do uso da faixa 
de domínio sob sua responsabilidade, visando 
garantir a segurança do trânsito rodoviário, a 
preservação do meio ambiente e do patrimônio 
público. 

 
Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei. 

 
Vitória, 11 de dezembro de 2017. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado Identificador: 33003500340035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


