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GOVERNADORIA
DO ESTADO
LEIS
LEI Nº 9.968
Dispõe so bre a instituição de fundo para recepcio nar os
recursos a serem transferidos do Fundo de Recuperação Econômica do
Estado do Espírito Santo – FUNRES e dá outras pro vidências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreto u e eu
sancio no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Fundo de Desenvo lvimento do
Espírito Santo – FUNDES/ES, destinado a recepcio nar os recurso s a
serem transferido s do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do
Espírito Santo – FUNRES, instituído pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº
880/69.
Parágrafo único. O FUNDES/ES terá naturez a jurídica
de direito privado , com patrimônio pró prio e separado do patrimônio
do Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Integrarão o FUNDES/ES:
I - recursos transferidos do FUNRES;
II - parcelas deco rrentes do retorno do s financiamentos
co ncedido s;
III - o s encargo s financeiros co ntratado s e o s juro s
moratórios decorrentes das operações realizadas com risco operacional
do FUNDES/ES;
IV - remuneração paga pelo Banco de Desenvo lvimento
do Espírito Santo S/A – BANDES sobre valores repassados para aplicação
co m risco operacio nal do BANDES;
V - a re muner aç ão pa ga pe lo B ANDES so br e as
dispo nibilidades financeiras do FUNDES/ES;
VI - transferência de outros fundos;
VII - outras receitas decorrentes das operações do Fundo.
Art. 3º O FUNDES/ES terá contabilidade própria, cabendo
ao BANDES efetuar o s lançamentos e elaborar os balancetes mensais,
bem como o balanço anual e a respectiva prestação de co ntas, que
serão apreciadas pelo Co nselho de Administração.
Art. 4º Os recurso s financeiros disponíveis do FUNDES/
ES serão remunerado s pelo BANDES, mediante a aplicação de taxa
idêntica à adotada na caderneta de poupança.
Art. 5º Pela gestão dos recurso s do FUNDES/ES, o BANDES
será remunerado mediante taxa de administração, a ser definida em
regulamento, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Art. 6º C o m a efetiva transferência do s recurso s, o
FUNDES/ES sucederá o FUNRES, assumindo seu ativo e passivo, com
os direito s e obrigações deles decorrentes, inclusive no âmbito judicial.
Art. 7º As cotas do FUNRES componentes do passivo serão
substituídas por co tas do FUNDES/ES, na propo rção de uma co ta do
FUNDES/ES para cada cota do FUNRES.
Art. 8º A aplicação dos recursos do FUNDES/ES deverá
contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos seto res

produtivos do Estado, prioritariamente voltados para o interior do Estado,
estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnoló gica e
o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de
emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.
Art. 9º Os recursos do FUNDES/ES serão utiliz ados em
financiamentos o u participação societária a empresas sediadas no Estado
do Espírito e/ou do BANDES.
Ar t. 10 . F ic a a ss eg ura do às e mpr es as o direito à
renegociação dos débitos de debêntures subscritas pelo FUNRES, com
base na Medida Provisória nº 2.199-14/2001, que protocolaram seus
pedido s tempestivamente, no praz o de seis meses, co ntado s da
publicação desta Lei para co nclusão da renegociação, com a efetiva
subscrição das ações ou debêntures, conforme seja o caso, podendo a
empresa optar pela co ntratação de financiamento em substituição ao
débito de debêntures.
§ 1 º C o ns ide rada a co nveniência ad ministr ativa, o
BANDES po derá prorro gar o prazo do caput por mais seis meses e
conceder prazo de até do is meses para que as empresas que não
protocolaram tempestivamente sua manifestação pela renego ciação com
base na Medida Provisória nº 2.199-14/2001 possam realizar sua o pção
pela renego ciação .
§ 2 º N a reneg o c iaç ão do s dé bit o s , o s pr az o s de
pagamento, a carência e os encargos co ntratuais poderão ser adequados
à capacidade de pagamento atualiz ada do projeto.
§ 3º O processo de renegociação deverá tramitar pelas
instâncias decisórias do BANDES, com apreciação final pelo C onselho
de Administração .
Art. 11. C o mpete ao C o nselho Gesto r do Fundo de
Desenvo lvimento e Participaçõ es do Espírito Santo – FUNDEPAR-ES,
criado pela Lei nº 9.905, de 11.9.2012, a gestão do FUNDES/ES, cabendo:
I - estabelecer as prio ridades e diretriz es para aplicação
dos recursos do FUNDES/ES;
II - aco mpanhar e avaliar o desempenho do FUNDES/ES;
III - submeter ao Governo do Estado relatório anual sobre
o desempenho do FUNDES/ES;
IV - propor ao Governo do Estado, quando necessárias,
modificações na legislação do FUNDES/ES, para aumento de sua eficácia;
V - exercer o utras atribuições necessárias ao desempenho
de sua competência.
Parágrafo único. Po derão participar das reuniões do
C onselho de Administração para tratar de assuntos do FUNDES/ES
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convidado s para opinar o u prestar esclarecimento s so bre assunto s
constantes da pauta, sem direito a voto.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, 27

Art. 12. A gestão do FUNDES/ES compete ao BANDES,
que também atuará como banco o perador, cabendo-lhe:
I - a prestação dos serviços técnico s necessários à sua
o peracio naliz ação , incluindo a análise de pro jeto s, apro vação de
financiamentos e o acompanhamento de sua implantação;
II - liberar recursos e efetuar a cobrança administrativa e
judicial dos créditos do FUNDES/ES, atuando como seu mandatário;

de dezembro de 2012.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
=========================================================================================
LEI Nº 9.970
Auto riza o Poder Executivo a do ar ao Município de Alegre
uma área de terreno urbano medindo 24.868,84m² (vinte e quatro mil
o ito cento s e sessenta e oito metro s quadrado s e o itenta e quatro
decímetros quadrados).

III - a representação judicial do FUNDES/ES;
IV - manter em arquivo os livros e documentos do FUNDES/
ES, bem co mo as atas e decisões acerca de seu funcionamento;
V - elaborar as demo nstrações financeiras do Fundo;
VI - elaborar relató rio de gestão do FUNDES/ES.
Parágrafo único. As despesas de qualquer naturez a
inco rridas pelo Fundo, inclusive as deco rrentes de demandas judiciais
relacionadas com as operações do FUNDES/ES, serão debitadas à conta
do próprio Fundo.
Art. 13. A negociação dos valores mobiliários da carteira
do FUNDES/ES será realiz ada através de leilões especiais realizado s
em bolsa de valores, mediante processo de co nversão de Certificados
de Investimento s, o u pela fo rma que venha ser determinada pelas
no rmas federais que regem a matéria.
Parágrafo único. O leilão dos valo res mobiliários poderá
prever que parte do preço será pago em moeda corrente.
Art. 14. Fica criada e incluída na estrutura organizacional
básica, em nível de assesso ramento , da Secretaria de Estado de
Desenvo lvimento – SEDES, a Coo rdenação Executiva do FUNDES/ES,
subo rdina da hier arq uicam ente ao Se cr etá rio de Es tad o de
Desenvo lvimento , co m co mpetência para o assessoramento no que
tange as atividades relativas à transição das atividades do FUNRES
para o FUNDES/ES, bem como à conservação da memória histórica do
Fundo a ser extinto.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreto u e eu
sancio no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Po der Executivo auto riz ado a do ar ao
Município de Alegre uma área de terreno urbano medindo 24.868,84m²
(vinte e quatro mil o ito centos e sessenta e oito metros quadrados e
oitenta e quatro decímetros quadrados), localizado na Rodo via 482, km
69, no Município de Alegre/ES, devidamente registrado so b nº 1, da
matrícula nº 8395, livro 2-AN, folhas 172, do Cartório do 1º Ofício do
Registro Geral de Imóveis da C omarca de Alegre.
Art. 2º A presente doação se destina à construção de um
Terminal Rodoviário, localizado próximo ao Teatro Municipal Virginia Santos.
§ 1º Quaisquer ônus financeiros decorrentes da doação,
bem co mo a instalação, manutenção, construção e demais medidas
que se fizerem necessárias para o funcionamento do equipamento citado
no caput deste artigo, serão de responsabilidade do donatário.
§ 2º No prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
entrega do bem, o do natário deverá entregar à Secretaria de Estado
de Gestão e Recursos Humanos, laudo ou documento equivalente que
avalie e ateste as condições de utilização do bem e sua disponibilidade,
constando sua especificação completa, estado de conservação e valor,
sob pena de reversão da doação.
Art. 3º Ocorrendo destinação diversa da que consta nesta
Lei, o imóvel objeto da doação reverterá ao patrimônio do Estado do
Espírito Santo.

Art. 15. Ficam criado s o s cargo s de pro vimento em
co missão , co m vigência até dez embro de 2014, para atender às
necessidades de funcionamento da Coordenação Executiva, constantes
do Anexo Único, que integra esta Lei.

Parágrafo único. É vedado ao Município donatário alienar
o bem patrimonial doado pelo Estado, descrito no artigo 1º.

Art. 16. O FUNDES/ES terá escrituração contábil própria,
ficando a aplicação de seus recurso s sujeita à prestação de contas ao
Tribunal de C ontas do Estado do Espírito Santo, nos prazos previstos
na legislação pertinente.

Palácio Anchieta, em Vitó ria, 27 de dezembro

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, 27

de dezembro de 2012.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Anexo Único – Cargos Comissionados criados, a que se
refere o artigo 15

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
de 2012.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
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LEI Nº 9.971
Transfere Centro s Estaduais de Educação Técnica – C EET
da Secretaria de Estado da Educação – SEDU para a Secretaria de
Estado da C iência, Tecno lo gia, Ino vação , Educação Pro fissio nal e
Trabalho – SECTTI; cria cargo s temporários para a SEC TTI e SEDU e
dá outras pro vidências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreto u e eu
sancio no a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam transferido s da Secretaria de Estado da
Educação – SEDU para a Secretaria de Estado da Ciência, Tecno logia,
Ino vação , Educação Pro fissio nal e Trabalho – SEC TTI o s C entro s
Estaduais de Educação Técnica – CEET:
I - Vasco Coutinho, no Município de Vila Velha; e

===========================================================================
LEI Nº 9.969
Revo ga a Lei nº 5.652, de 26.5.1998.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreto u e eu
sancio no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei nº 5.652, de 26.5.1998, que
dispõ e sobre a comercialização de produtos po r meio de vasilhames,
recipientes ou embalagens reutiliz áveis.

II - Talmo Luiz Silva, no Município de João Neiva.
Art. 2º Inclui-se, na transferência, o patrimônio de bens
mó veis e o s bens de co nsumo constitutivo s dessas unidades, as
atividades educacionais e administrativas desempenhadas.
§ 1 º O s enc arg o s e pro ce dim ento s da s ativid ad es
educacio nais e administrativas desempenhadas serão transferidas à
SEC TTI, a partir de 31.12.2012.
§ 2º Excluem-se do § 1º os procedimentos preclusos por

