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Vitória (ES), segunda-feira, 28 de Setembro de 2020.
LEI Nº 11.174

Altera o Anexo Único da Lei nº 9.768, de 26 de dezembro de 2011, que 
dispõe sobre a definição das Microrregiões e Macrorregiões de Planejamento 
no Estado do Espírito Santo.

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

Art. 1º  O Anexo Único da Lei nº 9.768, de 26 de dezembro de 2011, que 
dispõe sobre a definição das Microrregiões e Macrorregiões de Planejamento 
no Estado do Espírito Santo, passa a vigorar com as alterações constantes 
no Anexo Único desta Lei.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 25 de setembro   de 2020.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

ANEXO ÚNICO

“ANEXO ÚNICO
(a que se refere o parágrafo único do art. 5º)

Regiões de 
Planejamento

MUNICÍPIOS

Metropolitana Cariacica, Serra, Viana, Vitória, Vila Velha, Fundão e Guarapari.
Central Serrana Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa.
Sudoeste Serrana Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja 

da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante.
Litoral Sul Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Itapemirim, Rio Novo do Sul, 

Marataízes e Presidente Kennedy.
Centro Sul Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta, Castelo, Atílio Vivacqua, Mimoso do 

Sul, Muqui e Apiacá.
Caparaó Jerônimo Monteiro, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, 

Ibitirama, Muniz Freire, Irupi, São José do Calçado, Alegre, Bom Jesus do 
Norte, Iúna e Ibatiba.

Rio Doce Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama.
Centro-Oeste Alto Rio Novo, Baixo Gandu, Colatina, Pancas, Governador Lindenberg, 

Marilândia, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Valério e São 
Roque do Canaã.

Nordeste Conceição da Barra, Pedro Canário, São Mateus, Montanha, Mucurici, 
Pinheiros, Ponto Belo, Jaguaré e Boa Esperança.

Noroeste Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis, Vila 
Pavão, Águia Branca e Nova Venécia.

“ (NR)
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LEI COMPLEMENTAR Nº 955

Altera a Lei Complementar nº 874, 
de 14 de dezembro de 2017.

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

Art. 1º  Os arts. 5º, 6º e 8º da 
Lei Complementar nº 874, de 14 
de dezembro de 2017, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...)
I - (...)
(...)
b) contratados em regime de 
designação temporária;
c) desempenhem atividades em 
que a sua presença física seja 
necessária;
d) tenham sofrido penalidade 
disciplinar nos 12 (doze) meses 
anteriores à indicação; e
e) possuírem 02 (dois) ou mais 
períodos aquisitivos de férias 
vencidos e acumulados por 
necessidade de serviço;
II - (...)

(...)
b) que tenham filhos, enteados, 
tutelados, cônjuge ou companheiro 
com deficiência, que residam no 
mesmo domicílio, que demandem 
cuidados especiais, na forma do 
regulamento;
c) portadores de doenças crônicas, 
na forma de regulamento;
d) gestantes e lactantes;
e) com idade acima de 60 
(sessenta) anos;
f) que tenham filhos com idade de 
até 12 (doze) anos;
g) residentes em localidades mais 
distantes do órgão ou entidade em 
que esteja localizado;
(...)
§ 4º Os órgãos e entidades dispo-
nibilizarão em sítio eletrônico os 
nomes dos servidores que atuam 
no regime de teletrabalho.
(...)
§ 6º Nas atividades inerentes à ad-
ministração fazendária, às funções 
finalísticas do Órgão Central 
do Controle Interno e funções 
essenciais à justiça, o regime de 
teletrabalho, quando o mesmo for 
conveniente e oportuno, poderá 
ser disciplinado por ato normativo 
próprio do dirigente máximo do 

órgão pertinente, observadas as 
peculiaridades próprias de cada 
uma das funções aludidas.” (NR)

“Art. 6º  As atividades desenvol-
vidas em regime de teletrabalho 
serão regulamentadas por meio 
de Decreto e de Portaria da 
Secretaria de Estado de Gestão 
e Recursos Humanos - SEGER, e 
monitoradas, considerando-se, em 
especial, as condições, metas e 
resultados definidos no Termo de 
Compromisso firmado pelo servidor 
e no respectivo Plano de Trabalho 
específico.
(...)
§ 3º  As metas a serem atingidas 
pelo servidor em regime de 
teletrabalho serão estabelecidas 
em Plano de Trabalho específico.
(...).” (NR)

“Art. 8º  (...)
(...)
§ 6º  O servidor, antes do início 
das atividades em regime de 
teletrabalho, assinará Termo de 
Compromisso e Plano de Trabalho.” 
(NR)

Art. 2º  Aplicam-se as normas e 
diretrizes da Lei Complementar 
nº 874, de 2017, e posteriores re-
gulamentações, aos empregados 
públicos do Instituto de Tecnologia 
e Comunicação do Espírito Santo - 
PRODEST.
Art. 3º  Ficam revogados da Lei 
Complementar nº 874, de 14 de 
dezembro de 2017:
I - o § 2º do art. 5º;
II - o § 4º do art. 6º;
III - o art. 17; e
IV - o art. 18.
Art. 4º  Esta Lei Complementar 
entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 25 de 
setembro de 2020.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
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Decretos

DECRETO Nº 4737-R, DE 25 DE 
SETEMBRO DE 2020.

Institui o Fórum de Simplificação 
e Desburocratização do Estado do 
Espírito Santo - FÓRUM REDESIM/
ES.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no exercício 
das atribuições previstas no art. 
91, inciso III da Constituição 
Estadual e em consonância com 
as disposições da Lei Federal nº 
13.180, de 22 de outubro de 2015, 
da Lei Complementar Estadual nº 
618, de 11 de janeiro de 2012 e 
da Portaria Federal nº 1.007- SEI, 
de 11 de junho de 2018, e com 
as informações constantes do 
processo nº 2020-0XXNZ;

DECRETA:

Art. 1º  Fica instituído o Fórum 

de Simplificação e Desburocra-
tização do Estado do Espírito 
Santo - FÓRUM REDESIM/ES, 
com competência para cuidar dos 
aspectos relativos à Simplificação e 
desburocratização, dispensados às 
microempresas - ME, às empresas 
de pequeno porte - EPP e ao micro-
empreendedor individual - MEI.
§ 1º  O FÓRUM REDESIM/ES será 
coordenado por um membro repre-
sentante da sociedade civil, eleito 
entre os seus membros, através 
de votação aberta e nomeado pelo 
Chefe do Poder Executivo, até 30 
(trinta) dias após a eleição. Com 
mandato de 2 (dois) anos.
§ 2º  O Coordenador do FÓRUM 
REDESIM/ES, em suas faltas e 
impedimentos, será substituído 
por representante da Secretaria 
Executiva.
Art. 2º  O FÓRUM REDESIM/ES tem 
as seguintes atribuições:
I - corroborar com os processos 
e procedimentos efetuados pelos 
poderes públicos, com objetivo de 
reduzir a burocracia e melhorar o 
ambiente empresarial;
II - monitorar as políticas de de-
senvolvimento das empresas, 
bem como acompanhar e avaliar 
os aspectos concernentes à im-
plementação dos mecanismos 
estipulados pelas Leis;
III - assessorar e acompanhar a 
implementação das políticas gover-
namentais de apoio e fomento às 
empresas; e
IV - promover eventos em parceria 
que visem a esclarecer e elucidar 
os empresários no exercício de 
suas atividades.
Parágrafo único. As reuniões do 
FÓRUM REDESIM/ES terão caráter 
público.
Art. 3º  Integrarão o FÓRUM 
REDESIM/ES, órgãos da sociedade 
civil contábil, do Governo Estadual, 
de representação de classe 
empresarial estadual e órgãos de 
classe profissional contábil.
Art. 4º  A Secretaria Executiva do 
FÓRUM REDESIM/ES será exercida 
por 02 (dois) representantes da 
sociedade civil, indicados pelo 
Presidente eleito e um do Governo 
do Estado do Espirito Santo indicado 
pelo Chefe do Poder Executivo. 
Cabendo à esta Secretaria:
I - produzir a Proposta de 
Regimento Interno para aprovação 
do Presidente e publicar no Diário 
Oficial do Estado por meio de 
Portaria, num prazo de até 120 
(cento e vinte dias) após a sua 
instalação;
II - publicar o Edital de Habilitação 
para o credenciamento de novas 
entidades de apoio, de represen-
tação da classe empresarial, de 
Classe Profissional e demais, como 
integrantes desse Colegiado;
III - indicar, nominalmente, um 
Coordenador de Governo para 
Comitê Temático;
IV - convocar os representantes 
dos Comitês Temáticos e do Grupo 
de Assessoramento Técnico - GAT 
para reuniões ordinárias e extra-
ordinárias, bem como todos os 
integrantes do FÓRUM REDESIM/
ES para as reuniões plenárias;
V - coordenar os trabalhos, supe-
rintender a ordem e a disciplina 
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e conduzir as reuniões ordinárias 
e extraordinárias, na forma 
definida pelo Presidente do FÓRUM 
REDESIM/ES;
VI - prestar apoio técnico e admi-
nistrativo ao Presidente, ao GAT e 
aos Comitês Temáticos do FÓRUM 
REDESIM/ES, bem como cumprir e 
fazer cumprir suas deliberações;
VII - decidir as questões adminis-
trativas relacionadas às reuniões 
ordinárias, extraordinárias e 
plenárias;
VIII - representar o FÓRUM 
REDESIM/ES quando da impossibi-
lidade de seu Presidente ou por sua 
designação, perante os Poderes da 
União, dos Estados, dos Municípios 
e demais autoridades;
IX - publicar relatório anual das 
atividades desenvolvidas pelo 
FÓRUM REDESIM/ES, bem como 
publicar e manter atualizadas 
em site, as implementações, 
legislações e composição do FÓRUM 
REDESIM/ES; e
X - demais atribuições definidas 
pelo Presidente do FÓRUM 
REDESIM/ES.
§ 1º  Para o credenciamento de 
novas entidades integrantes do 
FÓRUM REDESIM/ES, deverão ser 
observados os seguintes critérios:
I - órgãos da sociedade civil 
contábil, do Governo Estadual, 
de representação de classe 
empresarial estadual e órgãos de 
classe profissional contábil; e
II - estar formalizada há pelo 
menos 2 (dois) anos.
§ 2º  O desempenho da função 
de membro do FÓRUM REDESIM/
ES não será remunerado, sendo 
considerado relevante serviço 
prestado ao Estado.
Art. 5º  O FÓRUM REDESIM/ES 
poderá criar Comitês Temáticos 
responsáveis pela articulação, 
desenvolvimento de estudos, 
elaboração de propostas e enca-
minhamento dos temas específicos 
que deverão compor a agenda de 
trabalho do FÓRUM REDESIM/ES e 
a formulação de políticas.
Parágrafo único. As Entidades que 
compõem o FÓRUM REDESIM/
ES poderão indicar até 2 (dois) 
membros para os Comitês 
Temáticos.
Art. 6º  O FÓRUM REDESIM/
ES, de que trata este Decreto, 
será constituído por 18 (dezoito) 
membros titulares, relacionados 
abaixo, todos com direito a voto, a 
saber:
I - Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Emp. 
de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Espírito 
Santo - SESCON;
II - Sindicato dos Contabilistas do 
Estado do Espírito Santo - SINDI-
CONTÁBIL-ES
III - Conselho Regional de Contabi-
lidade do Espírito Santo - CRCES;
IV - Associação dos Contabilistas 
de Vitória - ACV;
V - Associação dos Contabilistas da 
Serra - ACS;
VI - Associação dos Contabilistas 
de Vila Velha - ASCOVV;
VII - Associação Litoral Centro Sul 
de Contabilistas - ALCESC;
VIII - Associação dos Profissionais 
de Contabilidade de Cariacica - 

ASCONCA;
IX - Associação dos Contabilistas 
de Linhares - ASCOL;
X - Associação dos Profissionais de 
Contabilidade de Colatina - APROC;
XI - Clube dos Profissionais de Con-
tabilidade de Colatina - CPCC;
XII - Associação dos Contabi-
listas do Sul do Espírito Santo - 
ASCOSUL;
XIII - Associação dos Contabilis-
tas do Norte do Espírito Santo - 
ASSCON;
XIV - Associação dos Profissio-
nais da Contabilidade de Aracruz, 
Ibiraçu, João Neiva e Fundão - 
ASSCAR;
XV - Associaçao De Contadores De 
Santa Maria De Jetibá;
XVI - Federação das Associações 
de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Empreendedores 
Individuais do Estado do Espírito 
Santo - FEMICRO-ES;
XVII - Junta Comercial do Estado 
do Espírito Santo - JUCEES;  e
XVIII - Agência Estadual de Desen-
volvimento das Micro e Pequenas 
Empresas e do Empreendedorismo 
- ADERES;
§ 1º  Cada representante efetivo 
terá mandato por um período de 
2 (dois) anos, sendo permitida sua 
recondução.
§ 2º  As decisões do FORUM 
REDESIM/ES serão tomadas 
sempre pela maioria simples ou 
seja 50% (cinquenta por cento) 
mais 1 (um) de seus membros 
presentes.
Art. 7º  Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 
25 dias do mês de setembro de 
2020, 199º da Independência, 
132º da República e 486º do Início 
da Colonização do Solo Espírito-
-Santense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado
Protocolo 613597

DECRETO Nº 4738-R, DE 25 DE 
SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a implantação do 
Grupo Gestor Estadual dos Centros 
de Referência das Juventudes - 
CRJ’s.

O GOVERNO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no exercício 
das atribuições previstas no art. 
91, III, da Constituição Estadual, 
em consonância com o disposto no 
parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 
10.186, de 31 de março de 2014, 
conforme disposto no processo nº 
2020-3230F, e

Considerando que o Projeto 
Estado Presente: Segurança Cidadã 
no Espírito Santo visa à redução 
de índices de crimes violentos, 
sofridos e cometidos por jovens de 
15 (quinze) a 24 (vinte e quatro) 
anos, nas regiões capixabas de 
maior vulnerabilidade social;
Considerando que as proposições 
do Projeto Estado Presente: 
Segurança Cidadã no Espírito Santo 
vão ao encontro das diretrizes de 

prevenção à violência do Programa 
Estado Presente em Defesa da 
Vida;
Considerando que o Projeto 
Estado Presente: Segurança Cidadã 
no Espírito Santo realiza-se com fi-
nanciamento do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento - BID, 
através do Contrato de Empréstimo 
3279/OC-BR;
Considerando que dentre os 
objetivos específicos do finan-
ciamento do BID consta a meta 
de incrementar as oportunidades 
de inclusão social com foco nos 
jovens de 15 (quinze) a 24 (vinte e 
quatro) anos em condições de risco 
à violência;
Considerando que a implantação 
dos Centros de Referência das 
Juventudes - CRJ’s - projeto a ser 
executado com o financiamen-
to do BID - tem por finalidade 
ofertar e ampliar as políticas 
públicas destinadas às juventudes 
capixabas, a fim de garantir a con-
cretização de direitos desta parcela 
da população;
Considerando que o efetivo fun-
cionamento dos CRJ’s necessita da 
intersetorialidade entre os serviços 
socioassistenciais de educação, de 
cultura, de assistência social, de 
trabalho, de esportes, de direitos 
humanos, de saúde, mobilidade e 
de segurança pública;

DECRETA:

Art. 1º  Instituir o Grupo Gestor 
Estadual dos Centros de Referência 
das Juventudes - CRJ’s, com o 
objetivo de articular conjuntamen-
te meios para implantação e fun-
cionamento dos CRJ’s.
Art. 2º  Compete ao Grupo Gestor 
Estadual dos CRJ’s:
I - acompanhar a implantação e a 
estruturação dos CRJ’s;
II - articular ações para assegurar o 
pleno funcionamento dos Centros;
III - monitorar a execução dos 
programas e projetos dos CRJ’s;
IV - contribuir na formulação de 
diretrizes e medidas de aperfeiço-
amento dos Centros;
V - acompanhar os resultados e 
propor adequações aos CRJ’s;
VI - atuar na interação entre Estado 
e Municípios para a concretização 
dos Centros; e
VII - promover ações intersetoriais.
Art. 3º  O Grupo Gestor Estadual 
dos CRJ’s será composto por re-
presentantes das seguintes 
Secretarias e entidades:
I - Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos - SEDH;
II - Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Educação 
Profissional e Trabalho - SECTI;
III - Secretaria de Estado de Gestão 
e Recursos Humanos - SEGER;
IV - Secretaria de Estado da Cultura 
- SECULT;
V - Secretaria de Estado de 
Esportes e Lazer - SESPORT;
VI - Secretaria de Estado da Saúde 
- SESA;
VII - Secretaria de Estado da 
Educação - SEDU;
VIII - Secretaria de Estado de 
Trabalho, Assistência e Desenvolvi-
mento Social - SETADES;
IX - Secretaria de Estado de 

Mobilidade e Infraestrutura - 
SEMOBI;
X - Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca - SEAG;
XI - Secretaria de Estado de 
Turismo - SETUR;
XII - Faculdade de Música do 
Espírito Santo - FAMES;
XIII - Instituto de Atendimento 
Socioeducativo do Espírito Santo - 
IASES; e
XIV - Grupo Gestor Local dos 
CRJ’s, cuja representatividade terá 
início a partir do funcionamento do 
respectivo Grupo Gestor Local.
§ 1º  A coordenação do Grupo 
Gestor será exercida pela SEDH.
§ 2º  Cada órgão ou entidade terá 
um representante e um respectivo 
suplente para substituição em suas 
ausências e impedimentos.
§ 3º  Os representantes e 
respectivos suplentes serão 
indicados pelos titulares dos 
órgãos ou entidades aos quais 
estejam vinculados, mediante 
ofício encaminhado à coordenação 
do Grupo Gestor.
Art. 4º  Será de responsabilidade 
da SEDH definir o cronograma de 
reuniões do Grupo Gestor, bem 
como prover o apoio administrativo 
ao seu funcionamento
Art. 5º  Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 
25 dias do mês de setembro de 
2020, 199º da Independência, 
132º da República e 486º do Início 
da Colonização do Solo Espírito-
-Santense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado
Protocolo 613598

DECRETO Nº 4739-R, DE 25 DE 
SETEMBRO DE 2020.

Prorroga o prazo previsto no artigo 
5º do Decreto n° 4.500-R, de 12 de 
setembro de 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no exercício 
das atribuições previstas no art. 
91, III, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado por 180 
dias o prazo previsto no artigo 
5º do Decreto n° 4.500-R, de 
12 de setembro de 2019, que 
institui Grupo de Trabalho com a 
finalidade de elaborar conjunto 
de normas e procedimentos para 
balizar a execução, fiscalização, 
manutenção, bem como a desburo-
cratização de normas sobre obras 
públicas no Estado do Espírito 
Santo.

Art. 2º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar 
de 07/09/2020.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 
25 dias do mês de setembro de 
2020, 199º da Independência, 
132º da República e 486º do Início 
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