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LEI COMPLEMENTAR Nº 640
Dispõe sobre regras de promoção por seleção 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:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A promoção por meio de seleção é a passagem
do servido r público efetivo de uma classe para outra, na mesma carreira.
Art. 2º A pro mo ção po r seleção fica co ndicio nada ao
preenchimento dos seguintes requisito s:
I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo
mínimo de cinco anos de efetivo exercício;
II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual,
observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Co mplementar;
III - existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.
Pa rá gra fo único. Pa ra o s s er vido r es p úb lic o s q ue
estiverem cumprindo mandato classista no interstício de cinco ano s da
pro mo ção, será exigido no mínimo duas avaliaçõ es de desempenho
para que po ssa co ncorrer ao pro cesso de promoção po r seleção.
Art. 3º O serv ido r públic o nã o p o der á c o nco rrer à
promoção po r seleção se estiver afastado de seu cargo em virtude de:
I - penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único
dos Servido res Públicos C ivis do Estado do Espírito Santo;
II - licença para trato de interesses particulares;
III - prisão , mediante sentença transitada em julgado;
Estadual;

IV - afastamento para atividade fora do Po der Executivo

V - afastamento para exercício de mandato eletivo , nos
termos do artigo 38 da Co nstituição da República Federativa do Brasil.
Art. 4º O servido r afastado de seu cargo , na fo rma
prevista no artigo 3º, terá a co ntagem do interstício de cinco ano s,
para fins de promoção, interrompida.
Parágrafo único. A interrupção da contagem do interstício
determinará o seu reinício.
Art. 5º Co ncorrerão à promoção também os servidores
públicos efetivo s que estiverem exercendo funções gratificadas e cargos
em comissão no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Art. 6º Somente será considerada, para fins de promoção
por seleção , a avaliação de desempenho individual do servidor que
estiver efetivamente exercendo as atribuições do cargo efetivo, ou do
cargo em co missão ou função gratificada a que refere o artigo 2º, por
um período mínimo de dez meses, no ano base de avaliação, não sendo
considerado os períodos de afastamento que a lei fictamente estabelece
como de efetivo exercício.
§ 1º Será considerado ano base de avaliação o perío do
de doze meses que antecede ao mês de avaliação.
§ 2º Para o primeiro ciclo promo cional, que ocorrerá no
ano de 2013, não será exigida a observância do período mínimo de dez
meses a que se refere o caput deste artigo.

Humanos - SEGER e as Entidades do Po der Executivo Estadual deverão
instituir C o missão Permanente de Pro mo ção po r Seleção – CPPS,
integrada por servidores público s co m fo rmação de nível superio r,
composta no mínimo por três servidores titulares e respectivos suplentes,
com o objetivo de coordenar e co ntrolar as ações essenciais à eficácia
do processo de pro moção por seleção do s servidores público s efetivos.
§ 1º O ato de designação da C PPS deverá indicar o
servido r que irá presidir a C omissão, que preferencialmente deverá
ser da área de recursos humanos.
§ 2º A C PPS d a S EG ER re aliz a rá a pro mo ção d o s
servidores cujas carreiras estejam vinculadas à Administração Direta
do Poder Executivo Estadual.
§ 3º Não se aplica a disposição do § 2º às carreiras que
por regulamentação legal possuírem C onselhos ou Comissões próprios
para realização da promoção por seleção, nos termos definido s nesta
Lei Co mplementar.
§ 4º A C PPS, no âmbito da Administraçã o Indir eta,
realizará a promoção dos servido res cujas carreiras estejam vinculadas
à Entidade que a instituiu.
§ 5º Mediante autoriz ação da SEGER, a Entidade, verificada
a necessidade, poderá instituir mais de uma CPPS.
Art. 10. A C o missão d everá ser integrad a po r três
servidores com formação superior, com igual número de suplentes.
§ 1º No caso de o membro titular da CPPS conco rrer à
promoção o u ser cônjuge, companheiro ou parente, co nsanguíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, do servidor avaliado,
ou de sua chefia, deverá ser substituído por um dos membros suplentes.
§ 2º O desempenho das funções da C PPS dar-se-á sem
prejuízo das demais atribuições funcionais de seus integrantes.
Art. 11. À C PPS compete:
I - receber o s processo s de pro mo ção do s servidores,
devidamente instruído s;
II - produzir, de ofício, as provas que entender necessárias
para o esclarecimento do s fato s, bem co mo denegar pedido s de
pro duçã o de pro v as c o nsid erad o s impert inentes o u me rame nte
protelatório s;
III - validar os certificados dos cursos apresentados pelo
servidor para fins de pontuação no critério de capacitação e qualificação
pro fissional;
IV - averiguar a pontuação o btida pelo servidor no tocante
às atividades de capacitação e qualificação pro fissional, na fo rma do
artigo 15;
V - averiguar a pontuação o btida pelo servidor no tocante
a sua participação não remunerada em comissõ es, comitês e conselhos,
na forma do artigo 24;
VI - averiguar a pontuação obtida pelo servidor no tocante a
sua participação como gestor e fiscal de contratos, na forma do artigo 26;
VII - averiguar a pontuação obtida pelo servidor no tocante
à publicação e apresentação de trabalhos científicos/técnicos, e quanto
à premiação de projetos, na forma dos artigos 28, 29 e 30;
VII I - c ertific ar se o s traba lho s científic o s/técnico s
ap re senta do s p elo s erv id o r fo r am publica do s c o m a qualida de
devidamente aferida pelo Qualis – CAPES;
IX - apurar a pontuação total obtida pelo servidor;

Art. 7º Serão consideradas para fins de pro mo ção po r
seleção as cinco últimas avaliaçõ es de desempenho individuais que
antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre.

X - publicar o resultado preliminar da pro moção por seleção
em até 10 (dez) dias úteis do recebimento dos respectivos processos
de promoção;

Art. 8º É assegurado ao servidor o direito de acompanhar
o s procedimento s que tenham po r objeto a promoção por seleção ,
sendo-lhe garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

XI - julgar os recurso s apresentado s pelo servido r, em
face do resultado final da promoção;

TÍTULO II
DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO
Art. 9º A Secretaria de Estado de Gestão e Recurso s

XII - elabo r ar e p ublicar relaçã o co m o no me d o s
servidores a serem promo vido s;
Humano s;

XIII - dev o lve r o p ro ce sso à Unidade de R ecur so s
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XIV - realizar outras atividades correlatas.
TÍTULO III
DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS

Ar t. 12 . C o m pet e à unida de re spo ns áv el pe la
administração de recursos humanos de cada órgão ou entidade:
I - apurar o interstício cumprido pelos servidores;
II - co ntro lar as situaçõ es de interrupção e de não aproveitamento da avaliação de desempenho individual para fins de
promoção, nos termos dos artigos 3º e 6º respectivamente;
III - elaborar e publicar a listagem dos servidores aptos
a co ncorrer à promo ção;
IV - elaborar e publicar o edital de abertura das inscrições
para concorrer à promoção;
V - receber as inscrições dos candidato s à pro moção, bem
como os certificados dos cursos apresentados pelo servidor, cópias das
publicaçõ es que co mpro vem sua participação em co missõ es não
remuneradas; cópias das publicações que comprovem a sua participação
co mo gesto r e fiscal de co ntrato s e có pias do s do cumento s que
comprovem a publicação de trabalhos científicos/técnicos e a premiação
de projeto em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de publicação
do edital de abertura da promoção;
VI - decidir acerca da existência de co rrelação entre o
curso de capacitação e qualificação profissional e as atribuições do cargo
do servido r;
VII - decidir acerca da existência de correlação entre os
trabalhos científico s/técnicos publicado s e as atribuições do cargo do
servido r, bem co mo quanto à correlação entre o s projeto s premiados
que o s er vid o r te nha e fet iv a p ar tic ip açã o na ela bo raç ão e
desenvo lvimento e as atribuiçõ es do seu cargo;

e sessenta) ho ras, reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC,
que tenham correlação com as atribuiçõ es do cargo efetivo do servidor,
ou do cargo em comissão o u da função gratificada;
II - o s cursos de menor duração, de pelo meno s 8 (o ito)
ho ras, validados quanto ao reconhecimento pelo mercado e quanto à
correlação com as atribuições do cargo efetivo do servidor, o u do cargo
em comissão ou da função gratificada;
III - os cursos oferecido s pela Escola de Serviço Público
do Espírito Santo – ESESP.
Art. 15. Serão observado s, para fins de pontuação:
I - o limite máximo para a so ma da po ntua ção em
capacitação e qualificação é de 100 (cem) po ntos por interstício de
cinco anos;
II - somente serão co nsiderado s os cursos registrados
pelo s servidores no Formulário de Inscrição para Pro moção por Seleção
– FIPS;
III - so mente serão po ntuado s o s compro vantes de
aprovação ou realização de cursos datados no período abrangido pelo
interstício pro mocio nal;
Anexo IV;

IV - a pontuação a ser considerada consta na Tabela do

V - a pontuação das capacitações e qualificações de menor
duração está limitada à realização de 160 (cento e sessenta) horas por ano.
Art. 16. Para comprovar a participação em atividades de
capacitação e qualificação pro fissional, o servido r deverá juntar, no
momento de sua inscrição para concorrer à pro moção, cópia autenticada
do certificado o u declaração expedido pela instituição realiz adora do
evento .

VIII - certificar a veracidade das có pias de participação
em co missão , co mitê o u co nselho, e em gestão e fiscaliz ação de
co ntratos, apresentadas pelo servido r;

§ 1º So mente ser á aceito certificado o u declaração
expedida po r instituição reco nhecida como prestado ra de serviço s
educ acio nais, cuj a atividade fim seja educaçã o , tre inament o o u
aperfeiçoamento profissional.

IX - encaminhar para a CPPS os processos de promoção
contendo avaliações de desempenho individuais dos servidores inscritos
para concorrer à promoção em até 05 (cinco) dias úteis do encerramento
das inscrições para pro moção.

§ 2º A correlação entre as atividades de capacitação e
qualificação pro fissio nal realiz adas pelo servidor e as atribuiçõ es do
seu cargo será atestada pela unidade de recurso s humanos de cada
órgão ou entidade.

TÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO POR SELEÇÃO

Art. 17. Os cursos de especialização, mestrado e douto rado
realizados pelo servido r antes do ingresso na respectiva carreira serão
considerados somente na primeira pro moção, e desde que o conteúdo
pro gramático apresente correlação com as atribuições do cargo.

Art. 13. Preenchidos os requisitos de que trata o artigo 2º
desta Lei Co mplementar, a promoção por seleção do servido r público
efetivo estadual considerará os seguintes critério s:
I - avaliação de desempenho individual;
II - p ar tic ip açã o em at ividad es de c apa citaç ão e
qualificação pro fissional;
co nselho ;

III - atuação não remunerada em comissão, comitê ou
IV - atuação na gestão e fiscalização de contratos;

V - publicação ou apresentação de trabalho científico /
técnico, premiação de projeto e premiação Inovação na Gestão Pública
do Espírito Santo – INOVES.
§ 1º O critério Avaliação de Desempenho Individual será
regulamentado por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo.
§ 2º A publicação o u apresentação pelo servido r de
trabalho científico /técnico , bem co mo a premiação de pro jeto e a
premiação INOVES será po ntuado adicio nalmente à no ta final da
promoção, na forma do artigo 32.
CAPÍTULO I
DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Art. 18. Para comprovação da conclusão dos cursos de
doutorado o u mestrado, será aceito certificado ou diploma, devidamente
registrado, expedido po r instituição reco nhecida pelo MEC.
§ 1º Os cursos de doutorado o u de mestrado concluídos
no exterior serão aceito s desde que o certificado ou diplo ma seja
revalidado por instituição de ensino superior no Brasil.
§ 2º Outros co mpro vantes de conclusão de curso o u
disciplina não serão aceito s como títulos referentes ao mestrado e ao
do uto rado.
Art. 19. Para compro vação da co nclusão de curso de
especialização, o candidato deverá apresentar certificado que comprove
que o curso foi realizado de acordo co m a Lei nº 9.394, de 20.12.1996
– Lei de Diretriz es e Bases da Educação ou de aco rdo com as no rmas
do C onselho Nacional de Educação – CNE ou do extinto Conselho Federal
de Educação – C FE.
Ar t. 20. A va lidaç ão do s ce rtifica do s d o s curs o s
apresentados pelo servidor será feita pela CPPS.
Art. 21. O servidor não po derá utilizar o mesmo título de
especialização, mestrado ou doutorado para promoção e progressão,
inclusive os já utilizados em processo s de pro moção e pro gressão
anteriores.

Art. 14. Para efeitos de pontuação do critério atividades
de capacitação e qualificação profissional serão considerado s:

Parágrafo único. O dispo sto no caput deste artigo no
to cante à pro gressão so mente s erá co nsiderado qua ndo ho uver
disposição em lei que permita a progressão por titulação.

I - o s curso s de lo nga duração, com mais de 360 (trezentos

Art. 22. Os título s apresentados para posse do servidor
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como requisito de ingresso não serão pontuados para fins de promoção
po r seleção.
Pa rá gra fo único. Os m édico s q ue ingre ss ara m o u
ingressarem no serviço público po r meio de co ncurso realizado até
janeiro de 2012 po derão utilizar para fins de po ntuação do critério
atividades de capacitação e qualificação profissio nal a residência médica
realizada, mesmo que tenha sido exigido co mo requisito de ingresso.
Art. 23. Os casos o missos referentes às atividades de
capacitação e qualificação profissio nal serão resolvido s pela C PPS.
CAPÍTULO II
DA ATUAÇÃO NÃO REMUNERADA EM COMISSÃO, COMITÊ OU
CONSELHO
Art. 24. Serão co nsideradas no processo de promoção
por seleção as atuações em comissões, comitês ou conselhos que não
sejam remuneradas e que tenham sido normatiz adas po r lei ou decreto.
Art. 25. Serão observados para fins de pontuação:
I - o limite máximo para a soma da pontuação em atuação
não remunerada em comissõ es, comitês ou conselhos é de 100 (cem)
pontos por interstício de pro moção, sendo limitado a 20 (vinte) pontos,
no máximo, por ano;
II - somente serão pontuadas as atuaçõ es em comissões,
comitês ou conselhos, no s termo s do artigo 24 desta Lei Co mplementar,
registradas e comprovadas pelos servidores no FIPS, na forma do Anexo
I;
III - somente serão po ntuadas as atuaçõ es do inciso II
que estejam devidamente certificadas pelas unidades de recurso s
humanos do s órgãos e entidades;
Anexo V.

IV - a pontuação a ser considerada consta na Tabela do
CAPÍTULO III
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Art. 26. Serão co nsideradas no processo de promoção
por seleção as atuações em gestão e fiscalização de contratos nos casos
em que inexistam gratificações diretas por essas atribuições.
Art. 27. Serão observados para fins de pontuação:
I - o limite máximo para a soma da pontuação em atuação
em gestão e na fiscaliz ação de co ntratos é de 100 (cem) po ntos por
interstício de promoção , sendo limitado a 20 (vinte) po ntos, no máximo,
por ano;
II - somente serão pontuadas as atuaçõ es em gestão e
fisc aliz a ção d e co ntr ato s, no s ter mo s d o art ig o 25 de sta L ei
Co mplementar, registradas e compro vadas pelo s servido res no FIPS,
na forma do Anexo I;
III - somente serão po ntuadas as atuaçõ es do inciso II
que estejam devidamente certificadas pelas unidades de recurso s
humanos do s órgãos e entidades;
Anexo VI.

IV - a pontuação a ser considerada consta na Tabela do

CAPÍTULO IV
DA PUBLICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS/TÉCNICOS, DA PREMIAÇÃO INOVES E DA
PREMIAÇÃO DE PROJETOS
Art. 28. Será co nsiderada para fins de promo ção po r
seleção a publicação e apresentação de trabalho s científicos/técnicos
que tenham correlação com as atribuições do cargo do servidor.
§ 1º A publicação e apresentação de trabalhos científicos/
técnicos garantem ao servidor 30 (trinta) pontos por trabalho publicado
o u apresentado , desde que tenha correlação com as atribuiçõ es do
cargo o cupado.
§ 2º No caso de publicação de trabalho s científico s/
técnico s serão pontuados somente aqueles que tenham a qualidade
devidamente aferida pela Qualis – CAPES.
§ 3º A Co missão de Promoção po r Seleção certificará se
o s trabalho s científicos/técnico s foram publicado s co m a qualidade

devidamente aferida pelo Qualis – CAPES.
§ 4º O servidor público deverá juntar, no mo mento de
sua inscrição para concorrer à promo ção, documentos que comprovem
a publicação ou apresentação de trabalho científico/técnico em que tenha
efetiva participação .
Art. 29. Será considerada, para fins de promoção po r
seleção , a premiação de projeto em que o servido r público tenha
participação efetiva na elaboração e/ou desenvolvimento, desde que o
projeto premiado apresente correlação com as atribuições do cargo do
servidor.
§ 1º A premiação de projeto garante ao servidor 30 (trinta)
ponto s por pro jeto premiado , desde que tenha co rrelação co m as
atribuições do cargo ocupado.
§ 2º So mente será considerada para fins de promoção,
uma premiação para cada projeto.
§ 3º Os projeto s premiados deverão ter sido elaborados
e/o u desenvolvidos durante o interstício de promoção.
§ 4º O servidor público deverá juntar, no mo mento de
sua inscriçã o para co nco rre r à pro mo ção , c ó pia do pro jeto , do
co mprovante da premiação, além da declaração do dirigente máximo
do ó rgão o u entidade atestando a participação do servidor na elaboração
e/o u desenvolvimento do pro jeto premiado.
Art. 30. Será considerada no processo de promoção por
seleção a classificação o u premiação no INOVES.
§ 1º A pontuação para classificação ou premiação, a que
se refere o caput deste artigo , é a constante do Anexo VII.
§ 2º Não serão acumulado s os po ntos de um mesmo
programa/projeto/ação classificado co mo concorrente, semifinalista e
finalista, sendo considerada apenas a maior pontuação obtida no ano.
§ 3º Os projetos premiado s ou classificados no INOVES
deverão ter sido elabo rados e/ou desenvolvidos durante o interstício
de promoção.
§ 4º O servido r público deverá juntar, no mo mento de
sua inscriçã o para co nco rre r à pro mo ção , c ó pia do pro jeto , do
co mpro vante da premiação o u classificação no INOVES, além da
declaração do dirigente máximo do ó rgão o u entidade atestando a
participação do servidor na elaboração e/ou desenvolvimento do pro jeto
premiado o u classificado.
Art. 31. O limite máximo para a so ma da pontuação em
premiação no INOVES, premiação de projeto e publicação e apresentação
de trabalhos científicos/técnicos é de 100 (cem) pontos por interstício
de cinco anos.
Art. 32. A unidade de recurso s humanos de cada órgão
o u entidade decidirá acerca da existência de co rrelação entre o s
trabalhos científico s/técnicos publicado s e as atribuições do cargo do
servido r, bem co mo quanto à correlação entre o s projeto s premiados
que o s er vid o r te nha e fet iv a p ar tic ip açã o na ela bo raç ão e
desenvo lvimento e as atribuições do seu cargo.
TÍTULO V
DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR
SELEÇÃO
Art. 33. A pontuação para promoção por seleção será
apurada segundo a fórmula a seguir:

Onde:
Mp1 = Média Aritmética das 5 avaliações individuais mais recentes (“NS/5)
Tp1 = Total de ponto s em C apacitação e Qualificação
Tp2 = To tal de ponto s em atuação não remunerada em co missões,
comitês ou conselhos
Tp3 = To tal de po ntos em Gestão e Fiscaliz ação de C ontrato s não
vinculado s a pagamento direto de gratificaçõ es
Tf = Total de faltas injustificadas no interstício promo cional
Ti = To tal de po nto s na publicação e apresenta ção de trabalho s
científicos/técnicos, da Premiação INOVES e da Premiação de Projetos
Tfp = Total final de po ntos
Art. 34. Para o processo de pro moção por seleção será
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co nsiderada a média aritmética resultante do conjunto de avaliaçõ es
de desempenho individual do servidor, realizadas nos últimos cinco anos
do ciclo ao qual o servido r esteja participando.
Art. 35. O resultado final do processo de promoção por
seleção será ordenado, de fo rma decrescente, co nsiderando o to tal
final de pontos obtidos pelos servidores.
Art. 36. Os recurso s dispo níveis para a promo ção po r
seleção é de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a verba utilizada para
remunerar o co njunto do s servidores ativo s na respectiva carreira,
garantindo no mínimo a promoção de 50% (cinquenta por cento) dos
servidores apto s de cada carreira, por nível promocional.
Parágrafo único. O percentual de 2,5% (dois e meio por
ce nt o ) de que t ra ta o cap ut de st e a rt igo se rá dist rib uído
propo rcionalmente entre os níveis promocionais de cada carreira.
Art. 37. Serão pro mo vido s, no s termo s do artigo 36,
quantos servido res co m interstício s completos para promoção forem
po ssíveis, o bservando o dispo sto no s ar tigo s 2º e 13 d esta Lei
C omplementar.
§ 1º Quando o orçamento de que trata o artigo 35 desta
Lei Co mplementar não fo r suficiente para viabiliz ar a promo ção de
servido r na respectiva carreira, será pro mo vido apenas 01 (um)
se rv ido r, o b se rv and o o d is po s to no s dem ais a rt ig o s de sta L ei
C omplementar.
§ 2º Para efeito do disposto no caput deste artigo não
será considerado número fracionado, arredondando -se para cima se o
algarismo da primeira casa decimal for igual o u superior a cinco.
§ 3º Para fins de desempate no pro cesso de seleção, serão
apurados, sucessivamente:
I - a maio r média obtida nas avaliações de desempenho
individual, no interstício da promoção;
II - a ma io r p o nt ua ção o btida em a tiv id ade s de
capacitação e qualificação profissio nal;
III - a maior po ntuação obtida em co missões, comitês e
conselhos não remunerados, no interstício da promoção;
IV - a maior pontuação obtida em gestão e fiscalização
de contrato s, no interstício da promo ção;
V - o maior número de dias efetivamente trabalhados;
VI - o maior tempo de serviço na carreira.
Art. 38. O resultado da pro moção por meio de seleção
será ho mo logado , no âmbito do Poder Executivo , pelo Secretário de
Estado de Gestão e Recursos Humano s, na Administração Direta, e
pelo dirigente máximo de cada entidade, na Administração Indireta,
devendo-se dar publicidade na imprensa oficial.
CAPÍTULO ÚNICO
DO DESCONTO POR FALTAS INJUSTIFICADAS
Art. 39. Será descontado da pontuação para a promoção
po r seleção um ponto por falta injustificada do servidor o co rrida no
período abrangido pelo pro cesso de promoção por seleção.
§ 1º Sempre que forem abonadas ou to rnadas sem efeito
as faltas que constam no registro funcio nal do servidor, co mpetirá ao
se to r r es po nsá ve l p elo res pe ctivo la nç am ent o efe tuar pr o nta
co municação ao chefe imediato, para fins de reexame da po ntuação
apurada no correspondente instrumento de avaliação.
§ 2º Serão consideradas faltas injustificadas aquelas não
abonadas e não cobertas pelas licenças dispostas no artigo 122 da Lei
Complementar nº 46, de 31.01.1994.
TÍTULO VI
DOS RECURSOS
Art. 40. É cabível recurso à C PPS contra o resultado da
promoção, no praz o de quinze dias consecutivos, a contar da data de
sua publicação na imprensa o ficial.
§ 1º O recurso de que trata o caput deste artigo deverá
ser decidido no praz o de quinz e dias co nsecutivo s, co ntados do seu
recebimento, admitida apenas uma prorro gação por igual prazo , em

face de circunstâncias excepcionais, devidamente justificadas.
§ 2º É cabível pedido de reco nsideração e recurso nos
termos dos artigo s 149 a 155 da Lei Complementar n° 46/94, quando
da não concordância da decisão proferida pela CPPS em face do recurso
interposto nos termos do caput deste artigo.
Art. 41. Não será conhecido o recurso que for interposto
fora do praz o , precluindo -se o direito do servido r de questio nar o s
critérios avaliados.
TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 42. Aos servidores públicos efetivo s da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, cujo s
cargos são organizados em carreira que contemplem a promoção por
seleção, aplicar-se-á as regras estabelecidas nesta Lei C omplementar.
Parágrafo único. Serão co nsideradas tantas avaliaçõ es
de desempenho individuais quantas fo rem po ssíveis, a partir da vigência
desta Lei C omplementar, para fins de promoção , sendo obrigatória pelo
menos uma avaliação.
Ar t. 43. Fica m e xce pc io nad o s da o b ser vâ ncia às
dispo siçõ es desta Lei C o mplementar aquelas carreiras cuja lei de
regulamentação estabeleça requisitos e procedimento s pró prio s para
pro moção por seleção.
Art. 44. Aplicam-se as disposições desta Lei C omplementar
aos servidores públicos efetivos que atenderem os requisitos previstos
neste regulamento, para promo ção por seleção , a partir de janeiro de
2010.
Art. 45. Na operacionalização da promo ção po r seleção
deverão ser utilizados o s seguintes fo rmulário s:
FIPS;
- FAPS;
RAPS.

I - Formulário de Inscrição para Promoção por Seleção II - Formulário de Avaliação para Pro moção por Seleção
III - Recurso de Avaliação da Promo ção por Seleção –

Pa rág ra fo único . C o m pet e à S EG ER , a tr avé s da
Subsecretaria de Estado de Recursos Humanos, a elaboração do Manual
de Promoção por Seleção, bem co mo dos formulários citados nos incisos
deste artigo, no prazo de sessenta dias, a contar da data da publicação
desta Lei Co mplementar.
Art. 46. Os prazos contidos nesta Lei Complementar são
co mputad o s excluindo -se o dia do início e incluindo -se o dia do
vencimento .
Parágrafo único. O não -cumprimento dos prazos e das
dispo siç õ es desta Lei C o mplementar acar retará respo nsa bilidade
administrativa, passível de apuração mediante processo administrativo
disciplinar.
Art. 47. Aplicam-se as disposições desta Lei C omplementar
às carreiras instituídas pelas Leis nºs 8.479, de 10.3.2007, 8.590, de
04.7.2007, 8.968, de 21.7.2008, 9.260, de 1º.7.2009, pelas Leis
Complementares nºs 507, de 30.11.2009, 523, de 24.12.2009, 524, de
24.12.2009, 542, de 11.3.2010, 455, de 11.9.2008, 501, de 05.11.2009,
503, de 05.11.2009, 525, de 24.12.2009, 527, de 24.12.2009, 547, de
31.3.2010, 544, de 31.3.2010, e pelas demais legislações posterio res
que fixarem o mo delo de promo ção po r seleção.
Art. 48. Esta Lei Complementar entra em vigo r na data
de sua publicação.
Art. 49. Ficam revo gados o parágrafo único do artigo 15
da Lei Complementar nº 455/08, o parágrafo único do artigo 12 da Lei
Co mplementar nº 507/09, o parágrafo único do artigo 13 da Lei nº
8.968/08, o parágrafo único do artigo 12 da Lei Complementar nº 501/
09, o § 3º do artigo 15 da Lei complementar nº 503/09 e o § 3º do
artigo 15 da Lei complementar nº 527/09.
Palácio Anchieta, em Vitória,
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JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
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DECRETOS
DECRETO Nº 1689-S, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2012,.
Declara de utilidade pública, para
o fim de constituição de servidão
ad minis tr ativa, á rea d e t er ra
destinada a possibilitar o acesso à
estação de tratamento de esgoto,
parte integrante do Sistema de
Esgo tamento Sanitário de Muniz
Freire/ES.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPÍ RITO SA NTO, usando da
atribuição que lhe co nfere o Art.
91, III, da C onstituição Estadual,
e em confo rmidade com o disposto
no Decreto - Lei nº 3.365/1941,
co m as alteraçõ es intro duz idas
pela Lei Federal nº 2.786/1956,
bem como co nsta do processo nº
59199229/2012,
RESOLVE:
Art. 1º Fica declarada de utilidade
pública em favo r da C o mpanhia
Espírito Santense de Saneamento
- CESAN, para o fim de constituição
de servidão administrativa, área
de terra e benfeito rias sobre as
mesmas existentes, destinada a
possibilitar o acesso à Estação de
Tr at am ent o de Es go to , p ar te
inte gra nt e
do
S is tem a
de
Esgo tamento Sanitário de Muniz
Freire/ES, situada em zo na urbana,
à beira do Rio Pardo, Distrito Sede,
Municíp io de Muniz F re ire , em
te rr eno
m edindo
3 07, 26 m²
(trez ento s e sete vírgula vinte e
se is m etr o s quad ra do s ), s em
benfeitorias, de propriedade do Sr.
José Francisco Paulúcio e/ou “a
quem de direito ”, caracteriz ada,
conforme descritivo técnico n° D060-000-82-1-MD-0021 e planta n°
D- 060 -0 00- 82- 1-X X-0 01 1, ao
no rte pe lo s vér tice s C a o 1,
me dindo 3 ,63 ( trê s vír gula
sessenta e três) metros lineares,
divisa ndo
com
a
ár ea
remanescente de pro priedade do
Sr. José Francisco Paulúcio e/
o u “a quem de direito ”, pe lo s
vértices 1 ao 2, medindo 24,30
(v inte e quat ro vírg ula t rint a)
metros lineares, divisando com a
ár ea
r ema ne sce nt e
de
pr o p rie da de
do
Sr .
Jo sé
Francisco Paulúcio e/o u “a quem

de direito ”, pelos vértices 2 ao 3,
me dindo 4 ,72 ( quatr o vír gula
setenta e do is) metro s lineares,
divisa ndo
com
a
ár ea
remanescente de pro priedade do
Sr. José Francisco Paulúcio e/
o u “a quem de direito ”, pe lo s
vértices 3 ao 4, medindo 6,80 (seis
vírgula o itenta) metros lineares,
divisa ndo
com
a
ár ea
remanescente de pro priedade do
Sr. José Francisco Paulúcio e/
o u “ a q ue m d e d ir eit o ”, p elo s
vértices 4 ao 5, medindo 8,83 (oito
vírg ula o ite nta e tr ês) me tr o s
lineares, divis ando c o m a á rea
remanescente de pro priedade do
Sr. José Francisco Paulúcio e/
o u “ a q ue m d e d ir eit o ”, p elo s
vértices 5 ao 6, medindo 13,56
(trez e vírgula cinquenta e seis)
metros lineares, divisando com a
ár ea
r ema ne sce nt e
de
pr o p rie da de
do
Sr .
Jo sé
Francisco Paulúcio e/o u “a quem
de direito”, pelos vértices 6 ao 7,
me dindo 9 ,63 ( no v e vír gula
sessenta e três) metros lineares,
divisa ndo
com
a
ár ea
remanescente de pro priedade do
Sr. José Francisco Paulúcio e/
ou “a quem de direito”, ao sul pelos
vértices 9 ao 10, medindo 3,47
(t rê s v írg ula q uar enta e s et e)
metro s lineares, divisando co m
uma ponte sobre o Rio Pardo, pelos
vértices 12 ao 13, medindo 8,62
(o it o v írg ula s ess enta e d o is)
metros lineares, divisando com a
ár ea
r ema ne sce nt e
de
pr o p rie da de
do
Sr .
Jo sé
Francisco Paulúcio e/o u “a quem
de direito ”, pelo s vértices 13 ao 14,
medindo 13,06 (treze vírgula zero
seis) metro s lineares, divisando
co m a á re a r em ane sc ent e de
pr o p rie da de
do
Sr .
Jo sé
Francisco Paulúcio e/o u “a quem
de direito ”, pelo s vértices 14 ao 15,
medindo 8,24 (oito vírgula vinte e
quatro) metros lineares, divisando
co m a á re a r em ane sc ent e de
pr o p rie da de
do
Sr .
Jo sé
Francisco Paulúcio e/o u “a quem
de direito ”, pelo s vértices 15 ao 16,
medindo 6,09 (seis vírgula nove)
metros lineares, divisando com a
ár ea
r ema ne sce nt e
de
pr o p rie da de
do
Sr .
Jo sé
Francisco Paulúcio e/o u “a quem
de direito”, pelos vértices 16 ao 17,

me dindo 4 ,18 ( quatr o vír gula
dezo ito) metros lineares, divisando
co m a área remanescente do Sr.
José Francisco Paulúcio e/ou “a
quem de direito”, pelos vértices 17
ao 18, medindo 24,51 (vinte e
quatro v írgula cinquenta e um)
metros lineares, divisando com a
ár ea
r ema ne sce nt e
de
pr o p rie da de
do
Sr .
Jo sé
Francisco Paulúcio e/o u “a quem
de direito”, pelos vértices 18 ao D,
me dindo 4 ,16 ( quatr o vír gula
de z e ss eis ) met ro s linea re s,
divisa ndo
com
a
ár ea
re manes cente do Sr . Jo sé
Francisco Paulúcio e/o u “a quem
de direito ”, a leste pelos vértices
7 a o 8, m edind o 4,7 1 (qua tro
vírg ula s ete nt a e um) me tr o s
lineares, divis ando c o m a á rea
remanescente de pro priedade do
Sr. José Francisco Paulúcio e/
o u “a quem de direito ”, pe lo s
vértices 8 ao 9, medindo 14,03
(quatorze vírgula zero três) metros
lineares, divis ando c o m a á rea
remanescente de pro priedade do
Sr. José Francisco Paulúcio e/
o u “a quem de direito ”, a oeste
pelos vértices 10 ao 11, medindo
13,03 (treze vírgula três) metros
lineares, divis ando c o m a á rea
remanescente de pro priedade do
Sr. José Francisco Paulúcio e/
o u “a quem de direito ”, pe lo s
vértices 11 ao 12, medindo 4,21
(quatro vírgula vinte e um) metros
lineares, divis ando c o m a á rea
remanescente de pro priedade do
Sr. José Francisco Paulúcio e/
o u “a quem de direito ”, pe lo s
vértices D ao C, medindo 3,50 (três
vírgula cinquenta) metro s lineares,
divisando
co m a áre a de
pr o p rie da de da Sr a. M ar le ne
Nunes Loredo e/ou “a quem de
direito ”.
Art. 2º A p resente de clara ção
ab rang e quais quer be nfeito rias
po rventura existentes na área de
terra referida no artigo anterio r.
Art. 3º Fica autoriz ada a CESAN
constituir servidão administrativa
so bre a aludida á rea de terr a,
am ig áve l o u jud ic ialme nte , na
fo rma da legislação vigente.
Art. 4º A servidão administrativa
de q ue tr at a e st e Dec re to é
declarad a de caráter urgente e
compreende o direito atribuído à
CE SA N
d e,
diret a
ou
indiretamente, praticar todo s o s
ato s necessário s a po ssibilitar o
acesso à Estação de Tratamento de
Es go to , p ar te do S ist em a de
Esgo tamento Sanitário de Muniz
Freire.

DECRETO Nº 1690-S, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2012.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das
at ribuiçõ es que lhe co nfe re o
Ar tigo
91 , inc is o
X IX , da
Constituição Estadual e, tendo em
vista o que consta no processo nº
59256028, e
CONSIDERANDO o s termo s do
Ed it al – SEG ER nº 1 5/2 01 0,
publicado em 01 julho de 2010,
que homolo gou o resultado final do
concurso público, o bjeto do Edital
nº 1 – SEJUS, de 27 d e maio ,
publicado em 28 de maio de 2009,
para pro vimento do s cargo s de
Agente Penitenciário e Agente de
Esco lta e Vigilância Penitenciário;
CONSIDERANDO os termos dos
Decretos nº 971-S, de 11 de Agosto
de 2010, publicado em 12 de agosto
de 2010 que nomeou candidatos
pa ra o s ca rgo s de Age nte de
Escolta e Vigilância Penitenciário e
Agente Penitenciário, independente
do trânsito em julgado das ações,
po r determinação judicial;
CONSIDERANDO os termo s da
decisão Mo nocrática do Tribunal de
Just iça , no s a uto s da Aç ão
Or diná ria nº 0 01 .0 8.1 70 92 0108080024,
RESOLVE:
EXCLUIR do Decreto nº 971-S,
publicado em 1 2 de ago s to de
20 10 , o candida to GU ST AV O
GUASTI CABRAL no mea do no
ca rg o d e Age nt e de Es co lta e
Vigilâ ncia
Penit enciá rio
da
Secretaria de Estado da Justiça –
SEJUS, po r determinação judicial.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 11
dias de setembro de 2012, 191° da
Independência, 124° da República e
478° do Início da Colonização do Solo
Espiritossantense.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
ALCIO DE ARAÚJO
Secretário de Estado de Gestão e
Recursos Humanos
ÂNGELO RONCALLI DE
RAMOS BARROS
Secretário de Estado de Justiça

Art. 5º Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação
Palácio Anchieta, em Vitória, ao s
11 dias de setembro de 2012;
191º da Independência; 124º da
República; e, 478º do Início da
C o lo niz a ção
do
So lo
Espirito ssantense.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
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