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em vigor e Regimento Interno específico.

GOVERNADORIA
DO ESTADO

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, 03

LEIS
LEI Nº 10.090
Altera o artigo 17 da Lei nº 7.001, de 27.12.2001, e revoga
dispositivos da Lei nº 9.905, de 11.9.2012.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 17 da Lei nº 7.001, de 27.12.2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. A Secretaria de Estado da Fazenda deverá
repassar, mensalmente, ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
os valores das taxas arrecadadas decorrentes da Tabela III desta Lei,
alterada pela Lei nº 9.774 de 28.12.2011, até 50% (cinquenta por cento)
do valor apurado no mês anterior.
Parágrafo único. Os valores de que trata o caput deste
artigo serão definidos na Proposta Orçamentária Estadual de cada
exercício financeiro.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos a contar de 1º.01.2013.
Art. 3º Ficam revogados o inciso V e o parágrafo único,
ambos do artigo 2º da Lei nº 9.905, de 11.9.2012.
Palácio Anchieta, em Vitória, 03

de outubro de 2013.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
============================================================================
LEI Nº 10.091
Cria Juntas Administrativas de Recursos de Infrações –
JARI e Comissões Julgadoras de Defesa Prévia de Penalidades sobre a
Habilitação no Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES, e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criadas, em caráter permanente, 02 (duas)
Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, em atendimento
ao princípio do devido processo legal, com o objetivo de garantir o
pleno exercício da ampla defesa e do contraditório aos autuados com
base na legislação de trânsito em vigor, para atender à demanda atual
de processos, bem como dos novos processos que serão gerados em
função das notificações de penalidade de multa e sobre a habilitação
que serão expedidas.
Art. 2º Ficam criadas, em caráter permanente, 11 (onze)
Comissões Julgadoras de Defesa Prévia de Penalidades sobre a
Habilitação para atender à demanda atual de processos, bem como dos
novos processos que serão gerados em função das notificações de
instauração de procedimento administrativo com vistas à aplicação de
Penalidades sobre a Habilitação dos condutores infratores.
Art. 3º As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações
– JARI e as Comissões Julgadoras de Defesa Prévia de Penalidades
sobre a Habilitação previstas nos artigos 1º e 2º serão instituídas por
ato do Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/
ES e sua composição obedecerá ao disposto na legislação de trânsito

de outubro de 2013.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
============================================================================================================
LEI COMPLEMENTAR Nº 713
Autoriza o Poder Executivo a realizar contratação
temporária de pessoal para atender às necessidades emergenciais do
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Para atender às necessidades emergenciais do
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, fica o
Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de
prestação de serviço, por prazo determinado, para admissão de pessoal,
em cargos temporários, no desempenho de atividades voltadas à área
administrativa.
Art. 2º O quantitativo máximo de pessoal a ser admitido
mediante contratação temporária, bem como a carga horária a que
estarão submetidos são os constantes do Anexo Único que integra a
presente Lei Complementar.
Parágrafo único. O subsídio a ser pago ao pessoal
contratado temporariamente, nos termos desta Lei Complementar, será
o referente à Classe I, Referência 1, do respectivo cargo, da Tabela de
Subsídio vigente conforme Lei Complementar nº 698, de 29.5.2013.
Art. 3º As contratações temporárias, previstas no artigo
1º, respeitarão o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas
por, no máximo, igual período e rescindidas a qualquer tempo por
interesse da Administração ou do contratado.
Art. 4º É proibido o desvio de função do pessoal contratado
na forma desta Lei Complementar.
Art. 5º É proibida a contratação, nos termos desta Lei
Complementar, de servidores das Administrações direta e indireta da
União, dos Estados e dos Municípios, exceto as acumulações permitidas
constitucionalmente.
Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato,
a infração do disposto neste artigo importará na responsabilidade da
autoridade contratante e do contratado, inclusive solidariedade quanto
à devolução dos valores pagos ao contratado.
Esta Edição, contém Atos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário
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