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Vitória (ES), Sexta-feira, 27 de Novembro de 2009
DECRETO Nº 2409-R, DE 26 DE
NOVEMBRO DE 2009.
Dispõ e
so bre
alt eraçã o
de
den o min ação de cargo s de
provimento em comissão no âmbito
da Secretaria de Estado do Governo
– SEG.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas
nos termos do art. 91, V, alínea “a”
da Constituição do Estado do Espírito
Santo, com redação dada pela EC 46/
03, e tendo em vista o que conta no
art i go 84, VI , al ín ea “a ” da
Constituição Federal, com redação
conferida pela EC 32/01, combinado
com a Lei Complementar n° 140, de
15 d e jan ei ro de 1999, e Lei
Complementar n° 175, de 09 de
fevereiro de 2000,
DECRETA:
Art. 1º O Cargo de Subsecretário de
Articulação com os Organismos
Estaduais e Federais, Ref. QCE-01,
passa a denominar-se Subsecretário
de Estado do Governo para Assuntos
Técnicos, Ref. QCE-01.
Art. 2º Ao Subsecretário de Estado
do Governo para Assuntos Técnicos
compete:
I.
as atribuições do cargo de
Subsecretário de Estado definidas
nos termos do artigo 47 da Lei nº
3043/75;
II.
apoiar o Secretário da Pasta
nas atividades relacionadas ao
COMDEVIT;
III. an al isar o s impact o s n o
processo evolutivo da administração
pública estadual, considerando o
compromisso com os resultados
como fator estruturante da gestão
governamental e a relação governo
parceria;
IV.
mo n i t o rar as at ivid ades
t écn icas
e
de
govern an ça
institucional no âmbito da SEG;
V.
outras atividades correlatas.
Art. 3º O cargo de Subsecretário de
Estado do Governo, Ref. QCE-01,
passa a denominar-se Subsecretário
de Estado do Governo para Assuntos
Administrativos, REF. QCE-01.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos
26 dias de novembro de 2009, 188º
da Independência, 121º da República
e 475º do Início da Colonização do
Solo Espiritossantense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
========================================================
DECRETO Nº 2410-R, DE 26 DE
NOVEMBRO DE 2009.
Dispõ e so bre a aprovaç ão do
Regimento Interno do Conselho
Gestor de Parcerias Público-Privadas
do Estado do Espírito Santo.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo
91, inciso I I I, da Con st it u ição

Estadual, e tendo em vista o disposto
no art. 7º, §§ 5º e 7º, da Lei
Complementar Estadual nº 492, de
10 de agosto de 2009 que institui o
Programa de Parcerias PúblicoPrivadas do Estado do Espírito Santo,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento
Interno do Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas do Estado
do Espírito Santo – CGP-ES, na forma
do Anexo Único publicado com o
presente Decreto.

Estado que tiverem interesse direto
em determinado projeto de parceria
público-privada, em razão de vínculo
temático entre o objeto desta e o
respectivo campo funcional.
§ 4º A participação dos membros do
CGP-ES não será remunerada, sem
prejuízo das parcelas indenizatórias
previstas em lei.
§ 5º É de competência do chefe do
Po de r Execu t ivo, po r mei o de
decreto, atribuir competências para
cada membro do Conselho Gestor.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.

Seção II
Da Competência

Palácio Anchieta, em Vitória, aos
26 dias de novembro de 2009, 188º
da Independência, 121º da República
e 475º do Início da Colonização do
Solo Espiritossantense.

Art. 3º Compete ao CGP-ES:
I.
defi n ir em reu n iã o as
at ivi dades
pr io rit ári as
e
su per visio n ar o Pro gra ma de
Parce rias
Pú b lico -Pri vadas
(PR OG R AMA), qu e deverão ser
registradas em ata;
II.
defin ir o s cr it ério s para
su bsi diar a an álise so bre a
conveniência e oportunidade de
contratação sob esse regime e
aprovar os resultados dos estudos
técnicos e a modelagem dos projetos
de PPP;
III. apro var o s pro jet o s de
parcerias e as diretrizes para a
elaboração dos editais, na forma do
Art. 10 da Lei Federal nº 11.079, de
30.12.2004;
IV.
cria r gru po s t écn ico s de
trabalho que ficarão responsáveis
pelo acompanhamento dos contratos
de Parcerias Público-Privadas;
V.
criar uma comissão especial
qu e f icará res po n sável pelo
acompanhamento da execução do
contrato no que se refere ao seu
equilíbrio econômico-financeiro;
VI.
efetuar a avaliação geral do
PR OG R AMA sem preju ízo do
acompanhamento individual de cada
projeto;
VII. autorizar a utilização dos
recursos do Fundo Garantidor de
Parcerias Público-Privadas - FGP-ES
co mo garan t ia das o briga çõ es
pecu n iárias
co n t raídas
pela
Administração Pública em contrato de
parceria público-privada;
VIII. propor procedimentos para
contratação de Parcerias PúblicoPrivadas, s em prej u ízo pa ra a
responsabilidade do ordenador de
despesas, prevista em lei;
IX.
fazer publicar no Diário Oficial
do Estado do Espírito Santo resumo
de suas decisões, sem prejuízo da
sua disponibilização ao público, por
meio de rede pública de transmissão
de dados;
X.
exped ir
reso l u çõ es
necessárias ao exercício de sua
competência;
XI.
deliberar sobre casos omissos,
co n t rovérsi as e c o n flit o s de
competência.
XII. remet er
à
Assem bléia
Legislativa, até 31 de março de cada
an o, relat ó rio de t alh ado das
at iv idades desenvo lvidas e de
desem pen h o do s co n t rat o s de
Parcerias Público-Privadas relativos
ao ano anterior;
XIII. submeter as minutas dos
editais e os contratos de Parcerias
Pú bl ico -Pri vadas aprovad o s à

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
Regimento Interno do Conselho
Gestor de Parcerias PúblicoPrivadas do Estado do Espírito
Santo – CGP-ES
Do Conselho Gestor de Parcerias
Público-Privadas do Estado do
Espírito Santo – CGP-ES
Seção I
Da Instituição e Composição
Art. 1º O Con selho Gesto r de
Parcerias Público-Privadas - CGP-ES,
criado pela Lei Complementar nº
492/09, vinculado à Secretaria de
Estado de Economia e Planejamento
- SEP, em nível de direção superior,
é um órgão de caráter normativo,
deliberativo e executivo, terá seus
procedimentos definidos por este
Regimento Interno.
Art. 2º O Co n selh o G est o r de
Parcerias Público-Privadas – CGP-ES
é co m po st o pe lo s segu in t es
membros:
I. Secr et ário d e Est ad o de
Governo;
II. Secr et ário d e Est ad o de
Economia e Planejamento;
III. Secr et ário d e Est ad o de
Desenvolvimento;
IV. Secr et ário d e Est ad o da
Fazenda;
V. Secretário de Estado de Gestão
e de Recursos Humanos;
VI. Procurador Geral do Estado.
§ 1º A Presidência do CGP-ES será
exercida pelo Secretário de Estado
de Economia e Planejamento.
§ 2º Os membros do CGP-ES a que
se referem os incisos I a VI deste
art i go, n as su as a u sên cia s o u
impedimentos, serão representados
pelos seus substitutos especialmente
designados pelo Governador do
Estado.
§ 3º Poderão participar das reuniões
do CGP-ES, por convocação de seu
presidente, na condição de membro
eventual, com direito a voz, os
demais titulares de Secretarias de

consulta pública, na forma do art. 10,
inciso VI da Lei Federal 11.079, de
30.12.2004;
XIV. encaminhar após o resultado
da licitação e antes da assinatura do
contrato as informações ao Senado
Federal e à Secretaria do Tesouro
Nacional, na forma do Art. 28, §1º
da Le i Federa l 11.079 , de
30.12.2004.
XV. deliberar sobre a gestão e
alienação de bens e direitos do FGPES, bem como se manifestar sobre
a utilização do Fundo para garantir
o pag amen t o d e o briga çõ es
pecu n iárias as su midas pelo s
parceiros públicos;
XVI. apro var o E st at u t o e o
Regulamento do FGP-ES.
§ 1º Os órgãos promotores das
Parcerias Público-Privadas serão
responsáveis em aprovar, em cada
caso, seus respectivos editais, após
prévia manifestação da Procuradoria
Geral do Estado.
§ 2º A realização dos estudos
necessários aos projetos de Parcerias
Público-Privadas, já incluídos no
PR OG R AMA,
co n t arão
necessariamente com a participação
da Unidade PPP e do órgão promotor.
§ 3º O conselho deliberará por meio
de resolução sobre as atividades a
serem desenvolvidas pela Unidade
PPP.
Art. 4º O órgão ou entidade da
administração Estadual interessado
em celebrar o contrato de parceria
encaminhará a proposta preliminar
à apreciação do CGP-ES, observando
os
cr it ério s
de
elabo ração
estabelecidos por meio de resolução
do CGP-ES.
Seção III
Da Competência do Presidente
do Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas –
CGP-ES
Art. 5º Compete ao Presidente do
Co n s elh o G e st o r d e Parce rias
Público-Privadas:
I.
co nvo car e presidi r as
reuniões do CGP-ES;
II.
aprovar o encaminhamento
das matérias ao CGP-ES e a pauta
das reuniões;
III. supervisionar as atividades de
execução do PROGRAMA, devendo
encaminhar aos membros do CGPES relatórios quadrimestrais das
atividades desenvolvidas;
IV.
expedir e fazer publicar, por
meio elet rô n ico, as n o rm as e
deliberações aprovadas pelo CGP-ES;
V.
su bmeter à apreciação e
aprovação do CGP-ES:
a)
minutas dos relatórios anuais
a serem encaminhados à Assembléia
Legislativa, detalhando as atividades
dese nvo lvid as n o perío do e o
dese mpen h o
dos
co n t rat o s
celebrados no âmbito do Programa
de Parcerias Público-Privadas;
b)
as i n fo rmaç õ es a s erem
enviadas ao Senado Federal e à
Secretaria do Tesouro Nacional,
previamente às contratações;
c)
minutas dos decretos sobre
matérias de interesse do CGP-ES;

EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

14

Vitória (ES), Sexta-feira, 27 de Novembro de 2009

d)
relat órios qu adrimest rais
simplificados de acompanhamento
da execu ção d o s co n t rat o s,
elaborados pela comissão especial,
no que se refere ao seu equilíbrio
econômico-financeiro.
VI.
manifestar-se publicamente
em nome do CGP-ES;
VII. au t o r izar
o
ace sso
a
documentos relativos a projetos
incluídos no CGP-ES;
VIII. zelar pelo cumprimento das
disposições do Regimento Interno,
ado t a n do, para est e fi m, as
provi dên cias q u e se fi zerem
necessárias;
IX.
estabelecer os prazos de
vist a s do s pro jet o s, q u an do
solicitados;
X.
delegar compet ência ao s
membros do CGP-ES e à Supervisão
Executiva;
XI.
encaminhar as propostas
preliminares de Parcerias PúblicoPrivadas à Unidade PPP, para análise
e parecer.
Parágrafo único. Os relatórios a
que se refere o inciso V, alínea a,
serão disponibilizados, ressalvadas
as informações classificadas como
sigilosas, pelo próprio Conselho
Gestor, por meio de rede pública de
transmissão de dados.
Seção IV
Das Reuniões
A rt . 6º O C G P-ES r eu n ir- se-á
ordinariamente uma vez por ano, em
seu primeir o t rim est re, para
deliberar sobre o relatório detalhado
das atividades desenvolvidas e de
desem pen h o do s co n t rat o s de
Parcerias Público-Privadas a ser
en ca min h ado
à
Assemb léia
Legislativa.
§ 1º O Presidente do CGP-ES poderá,
ju st ificada men t e, remarc ar a
realização da reunião ordinária ou
convocar reuniões extraordinárias,
sempre que julgar necessário ou
mediante solicitação de qualquer
membro.
§ 2º Os avisos de convocação para
as reuniões do CGP-ES indicarão
detalhadamente a pauta e serão
en t re gu es ao s membro s co m
antecedência mínima de 7 (sete)
dias ,
aco mp an h ado s
da
do cu m en t ação e in fo rm açõ es
rela t ivas à s mat ér ias a s erem
apreciadas.
§ 3º As convocações extraordinárias
serão feitas com, no mínimo, 3 (três)
dias de antecedência, e tratarão
exclusivamente dos assuntos para as
quais forem convocadas, exceto em
caso de urgência, a critério do
Presidente.
§ 4º O quorum mínimo para início
das reuniões é o da maioria absoluta
dos membros do CGP-ES.
§ 5º Na ausência do Presidente do
CGP-ES, presidirá as reuniões o
membr o efet ivo eleit o pelo s
presentes, cabendo ao Procurador
Geral do Estado a coordenação desse
pro c esso e, n a su a falt a , ao
representante da Procuradoria do

Estado.
§ 6º Participarão das reuniões do
CGP-ES o Gerente da Unidade PPP e
o Supervisor Executivo.
§ 7º A convocação para as reuniões
ordinárias ou extraordinárias será
feita mediante correspondência
destinada a cada Conselheiro e
estabelecerá o dia, o local e a hora
da re u n ião, a co mpan h a da de
documentos a serem submetidos à
deli beração, qu e deverão ser
encaminhados obrigatoriamente,
com a antecedência prevista nos §§
2º e 3º deste artigo.
§ 8º Do expediente da convocação
deverá constar, obrigatoriamente:
I.
pau t a da reu n iã o co m
indicação dos assuntos a serem
objeto de discussão;
II.
ata da reunião anterior;
III. rela ção das in st it u i çõ es
even t u almen t e co nvida das e
assuntos a serem tratados.
Seção V
Das Deliberações
Art. 7º As deliberações do CGP-ES
serão tomadas por maioria de votos
dos seus membros, cabendo ao
Presidente, além do voto ordinário,
o de qualidade.
A rt . 8º O CG P-ES delib erará
mediante resoluções.
§ 1º Ao Presidente do CGP-ES, nos
caso s de u r gên cia e relevan t e
interesse, é conferida a prerrogativa
de deliberar sobre matérias de
co mpe t ên cia d o CG P-ES, ad
referen du m do co legiado, co m
exceção daquelas de que trata o art.
9º.
§ 2º As deliberações ad referendum
do CGP-ES deverão ser submetidas
ao colegiado, na primeira reunião
subseqüente à deliberação.
Art. 9º As deliberações do CGP-ES
que aprovem alterações em seu
regimento interno, as que aprovem
o s p ro jet o s de par cerias e as
diretrizes para a elaboração dos
edit a is deverã o o co rre r po r
unanimidade de voto dos presentes.
§ 1º O CGP-ES poderá estabelecer
que outras decisõ es, além das
previstas no caput, deverão ser
tomadas por unanimidade.
§ 2º O en camin h amen t o da
modelagem para deliberação do
CGP-ES sobre a contratação de
Parcerias Público-Privadas, deverá
estar instruído com pronunciamento
prévio, fundamentado e conclusivo:
I.
da Secretaria de Estado de
Economia e Planejamento, sobre a
co mpa t ibilidad e co m o Plan o
Plu r ian u al, a Lei d e Diret r izes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária;
II.
da Secretaria de Estado da
Fazenda, quanto à viabilidade da
concessão de garantia e à sua forma,
relativamente aos riscos para o
Tesouro Estadual e ao cumprimento
do limite fixado no art. 28 da Lei
Federal nº 11.079, de 30.12.2004;

III. da Procuradoria Geral do
Estado, sobre os aspectos jurídicos;
IV.
do
B A N DES,
so bre
a
disponibilidade do CGP, quando
necessário.
Art. 10. As matérias para apreciação
do CGP-ES deverão ser remetidas ao
G eren t e da Un i dade PPP para
inclusão na pauta.
Art. 11. A deliberação das matérias
dever á o bedec er à seg u in t e
seqüência:
I.
o Presidente apresentará o
item incluído na ordem do dia e dará
a palavra ao Gerente da Unidade PPP
ou a especialista indicado, para
expo s ição mai s det alh ada e
apresentação do parecer técnico
elaborado;
II.
terminada a exposição, o
Presidente deverá ceder espaço para
a apr esen t ação de pare ceres
alt er n at ivo s
po r
part e
do s
conselheiros;
III. terminada a exposição dos
conselheiros, a matéria será colocada
em discussão, podendo qualquer
membro efetivo ou eventual do CGPES manifestar-se a respeito, por
escrito ou oralmente;
IV.
encerrada a discussão, o
Plenário deliberará sobre a matéria;
V.
é facultado aos conselheiros
o pedido de vistas, respeitado o
disposto no inciso IX, do Art. 5º,
deste Regimento;
VI.
a vo t ação é n o m in al,
observada a ordem alfabética dos
membros com direito a voto, nos
termos deste Regimento;
VII. é necessária maioria de votos
do s m embro s p resen t es para
aprovação, ressalvado o disposto no
art i go 9°, sen do facu lt a da a
abst e n ção e d eclaraçã o de
impedimento aos Conselheiros;
VIII. é facultado ao Presidente e a
qualquer Conselheiro solicitar o
reexame de qualquer deliberação
t o mad a em reu n ião an t e rio r,
condicionada à concordância do
Plenário.
Parágrafo único. As propostas que
implicarem em despesas deverão
indicar a fonte da respectiva receita.
Art. 12. Os projetos aprovados pelo
CG P-E S serão su bmet id o s à
apreciação do Governador do Estado,
que editará decreto, dando-lhe
publicidade.
Seção VI
Das Atas
Art. 13. Os pareceres proferidos a
que se referem os incisos I e II do
artigo 11, devem constar como
anexos da ata de reunião.
Art. 14. Nas sessões plenárias em
que ocorrerem votações, as atas
deverão conter, obrigatoriamente, as
propostas colocadas em votação, o
nome do votante e o teor do voto.
Art. 15. Os votos e as razões das

abstenções ou impedimentos, e a
declaração de voto minoritário, serão
expressos na ata da reunião, sempre
que o votante solicitar.
Art. 16. Das reuniões do CGP-ES
serão lavradas atas assinadas por
todos os presentes, devendo seu
resumo ser publicado no Diário
Oficial do Estado.
======================================================
DECRETO Nº 2411-R, DE 26 DE
NOVEMBRO DE 2009.
Convoca a II Conferência Estadual
de Cultura do Estado do Espírito
San t o – I I CE C e dá o u t ras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPÍRI TO SANTO, n o u so da
atribuição que lhe confere o Art. 91,
III, da Constituição Estadual e
Portaria nº 65, de 11 de setembro
de 2009 do Ministério da Cultura e,
ainda, o que consta do processo nº
47493240/2009,
DECRETA:
A rt . 1º Fica co nvo cada a I I
Conferência Estadual de Cultura do
Estado do Espírito Santo - II CEC a
ser presidida pela Secretaria de
Estado da Cultura ou por quem for
por ela indicado.
Art. 2º
A Secretaria de Estado da Cultura
- SECULT constituirá, mediante
Portaria, Comissão Organizadora
Est a du al,
c o mpo st a
po r
representantes da sociedade e do
Poder Público.
Art. 3º A Comissão Organizador da
II CEC terá como responsabilidade:
I.
elaborar o Regimento Interno
da II CEC;
II.
elabo rar
a
pro po st a
metodológica da II CEC;
III. validar etapas preparatórias;
IV.
aprovar a consolidação das
propostas avaliadas pelas etapas
preparatórias.
§ 1º A II CEC deverá seguir diretrizes
constantes do Regimento Interno
elab o rado
pe la
Co mi ssão
Organizadora, inclusive no que tange
ao processo democrático de escolha
de seus delegados.
§ 2º Poderão ser realizadas etapas
Municipais e/ou intermunicipais para
debate dos temas referentes à II
CEC.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 26
dias de novembro de 2009; 188º da
Independência; 121º da República;
e, 475º do Início da Colonização do
Solo Espiritossantense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

