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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), sexta-feira, 05 de Agosto de 2022.

D I V E R S O S

LEI Nº 11.685

Inclui no Plano Rodoviário Estadual a estrada que 
liga Rive a Santa Angélica, Município de Alegre/
ES.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço 
saber que a Assembleia Legislativa aprovou, o 
Governador do Estado, nos termos do artigo 66, 
§ 1º da Constituição Estadual sancionou, e eu, 
Erick Musso, seu Presidente, nos termos do § 7º 
do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluído no Plano Rodoviário Estadual 
a estrada que liga Rive a Santa Angélica, Município 
de Alegre/ES.

Parágrafo único. A inclusão no Plano Rodoviário 
Estadual da estrada referida no caput deste 
artigo será realizada sem nenhum ônus para o 
Município, assumindo o Governo do Estado do 
Espírito Santo todas as despesas de construção 
e de manutenção (investimentos e custeio), bem 
como todos os passivos ambientais e as questões 
jurídicas ocorridas a partir da data efetiva da 
incorporação do trecho à malha estadual.

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

Palácio Domingos Martins, 04 de agosto de 
2022.

ERICK MUSSO
Presidente

Protocolo 906764

LEI Nº 11.687

Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, 
de 14 de janeiro de 2019, denominando Ângelo 
Belisário o trecho de aproximadamente 5 Km 
de rodovia que tem início a partir da sede do 
Município de Conceição do Castelo/ES até o trevo 
da BR-262.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço 
saber que a Assembleia Legislativa aprovou, o 
Governador do Estado, nos termos do artigo 66, 
§ 1º da Constituição Estadual sancionou, e eu, 
Erick Musso, seu Presidente, nos termos do § 7º 
do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de 
janeiro de 2019, que consolida a legislação em 
vigor referente à denominação de próprio público 
no âmbito do Estado, passa a vigorar acrescido 
de item com a seguinte redação:

“Denomina Ângelo Belisário o trecho de 
aproximadamente 5 Km de rodovia que tem 
início a partir da sede do Município de Conceição 
do Castelo/ES até o trevo da BR-262.”

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

Palácio Domingos Martins, 04 de agosto de 
2022.

ERICK MUSSO
Presidente

Protocolo 906785

LEI Nº 11.686

Inclui no Plano Rodoviário Estadual o trecho de Rodovia Municipal, de aproximadamente 14 km, localizado 
entre o Distrito do Córrego do Farias e a Lagoa Canto Grande, no Município de Linhares/ES, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que 
a Assembleia Legislativa aprovou, o Governador do Estado, nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição 
Estadual sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1° Fica incluído no Plano Rodoviário Estadual o trecho de Rodovia Municipal, de aproximadamente 14 km, 
localizado entre o Distrito do Córrego do Farias e a Lagoa Canto Grande, no Município de Linhares/ES.

§ 1º A manutenção e a conservação do trecho referido no caput deste artigo passam a ser de responsabilidade 
do Estado.

§ 2° A inclusão do trecho, referida no caput do art. 1º, será realizada sem nenhum ônus para o Município 
envolvido, assumindo o Governo do Estado do Espírito Santo todos os passivos ambientais e as questões 
jurídicas ocorridas a partir da data efetiva da sua incorporação à malha estadual.

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

Palácio Domingos Martins, 04 de agosto de 2022.

ERICK MUSSO
Presidente
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LEI Nº 11.688
Reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade 
de porte de armas de fogo aos profissionais vigilantes 
e/ou seguranças que trabalham em empresas 
públicas e/ou privadas no Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber 
que a Assembleia Legislativa aprovou, o Governador 
do Estado, nos termos do artigo 66, § 1º da 
Constituição Estadual sancionou, e eu, Erick Musso, 
seu Presidente, nos termos do § 7º do mesmo artigo, 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida a atividade de risco e a 
efetiva necessidade de porte de armas de fogo pelos 
profissionais que trabalham como vigilantes e/ou 
seguranças que prestam serviços em instituições 
públicas e/ou privadas de seguranças no Estado do 
Espírito Santo, nos termos do inciso VIII do art. 6º da 
Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

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

Palácio Domingos Martins, 04 de agosto de 2022.
ERICK MUSSO

Presidente
Protocolo 906959

LEI Nº 11.689
Altera o art. 1º da Lei nº 4.425, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre a multa de restauração por 
atos de pichação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber 
que a Assembleia Legislativa aprovou, o Governador 
do Estado, nos termos do artigo 66, § 1º da 
Constituição Estadual sancionou, e eu, Erick Musso, 
seu Presidente, nos termos do § 7º do mesmo artigo, 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 4.425, de 25 de julho de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituída multa no valor de 1.500 (um 
mil e quinhentos) Valores de Referência do Tesouro 
Estadual - VRTEs para os responsáveis pelos atos 
de pichação ou depredação de muros, monumentos, 
vidraças, grades, chafarizes e demais logradouros 
públicos em todo o Estado do Espírito Santo.
§ 1º Entende-se como pichação toda e qualquer 
desfiguração dos locais referidos no caput deste 
artigo, com a utilização de piche, tinta, spray, carvão, 
cola com anilina, cartazes e jornais.
§ 2º Entende-se como depredação o ato doloso 
de quebra, riscamento, fissura, deslocamento, 
apedrejamento, queima, devastação, por meios 
físicos ou mecânicos.

§ 3º Será considerado responsável o executor da 
pichação ou depredação e, quando se tratar de 
agente menor de idade, o pai e/ou responsável.

§ 4º A multa será dobrada se o ato for realizado 
em monumento ou coisa tombada em virtude do seu 
valor artístico, arqueológico ou histórico.

§ 5º Não será considerada infração administrativa a 
prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o 
patrimônio público ou privado mediante manifestação 
artística, desde que consentida pelo proprietário e, 
quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem 
privado e, no caso de bem público, com a autorização 
do órgão competente e a observância das posturas 
municipais e das normas editadas pelos órgãos 
governamentais responsáveis pela preservação e 
conservação do patrimônio histórico e artístico.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
Palácio Domingos Martins, 04 de agosto de 2022.

ERICK MUSSO
Presidente

Protocolo 906968

Anexo

Protocolo 906827
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