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Governadoria do Estado

Decretos

DECRETO Nº 5098-R, DE 03 DE MARÇO DE 2022.

Altera dispositivos do Decreto nº 4.576-R, de 10 
de fevereiro de 2020, que regulamenta o Sistema 
Digital de Consignações.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no exercício das atribuições previstas 
no art. 91, inciso III, da Constituição Estadual 
e em conformidade com as informações 
contidas nos Processos E-Docs 2019-1K62N, 
2020-4F1V9, 2020-9FV57, 2021-DMNBN e 
2022- T3PTQ;

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 4.576-R, de 10 de fevereiro 
de 2020, que regulamenta as disposições 
sobre consignações em folha de pagamento, 
de acordo com o art. 74 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, das alíneas 
“b” e “d” do inciso III do art. 101, inciso III 
do art. 104 e do art. 109 da Lei nº 2.701, de 
16 de junho de 1972, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:
“Art. 5º (...)
(...)
III - assistência financeira;
IV - parcela de consórcio;
V - (...)
VI - mensalidade estudantil; e
VII - mensalidade de Clube de Vantagens e 
Descontos.
(...)
§ 2º As consignações por prazo determinado 
serão lançadas no Sistema Digital de 
Consignações em no máximo 144 (cento e 
quarenta e quatro) parcelas mensais.” (NR)
“Art. 15. (...)
(...)
II - BACEN;
III - Ministério ou Secretaria Estadual ou 
Municipal de Educação; e
IV - Superintendência de Seguros Privados - 
Susep.
(...)
§ 4º O credenciamento para operar com a 
espécie prevista no art. 5º, inciso III deste 
Decreto só poderá ser concedido:
I - às entidades que se enquadrarem no conceito 
definido no art. 2º, inciso IX; ou
II - à Preves e às entidades credenciadas 

para operar nas modalidades de consignação 
previstas no art. 4º, incisos III e V, desde que 
se limitem a fornecer a assistência financeira 
exclusivamente aos seus próprios contribuintes 
ou segurados.
(...)
§ 6º O credenciamento para operar com a espécie 
prevista no art. 5º, inciso VI dependerá da 
oferta, pela instituição de ensino, de descontos 
aos servidores públicos de no mínimo 20% 
(vinte por cento) das mensalidades em relação 
às praticadas para o público em geral.
§ 7º A espécie prevista no art. 5º, inciso VII 
contempla exclusivamente a tarifa fixa de 
filiação ao Clube de Descontos e Vantagens, 
sendo vedado o uso do credenciamento pela 
consignatária para deduzir em folha valores 
referentes a vendas ou serviços contratados 
pelos servidores, com ou sem descontos, 
com estabelecimentos terceiros que lhes são 
conveniados.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 03 dias do mês de 
março de 2022, 201º da Independência, 134º da 
República e 488º do Início da Colonização do Solo 
Espírito-santense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 809611

RESUMO DOS ATOS ASSINADOS PELO 
GOVERNADOR.

DECRETO Nº 302-S, DE 03.03.2022.

Designar, PÉRICLES FERREIRA DE 
ALMEIDA, para responder pelo cargo de 
Subsecretário de Estado para Assuntos Ad-
ministrativos, da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca - SEAG, no período de 26 de fevereiro 
a 29 de março de 2022.

Protocolo 809608

DECRETO Nº 303-S, DE 03.03.2022.

NOMEAR, de acordo com o Art. 12, inciso II, 
da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, DÉBORA SOBROSA SARTÓRIO DO 
CARMO, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Assessor Técnico, Ref. 
QC-02, da Secretaria de Estado da Justiça 
- SEJUS.

Protocolo 809609
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