
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54/2017  

 

 

Altera a Resolução nº 2.890, de 23 de 

dezembro de 2010, transformando o 

cargo de Supervisor de Gabinete da 

Subdireção Geral da Secretaria no cargo 

de Supervisor do PROCON Assembleia 

e criando 10 (dez) vagas de estágio de 

complementação educacional e 01 (um) 

cargo de Assessor Sênior da Secretaria 

para atendimento às demandas do 

PROCON Assembleia. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica transformado na estrutura organizacional da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo – Ales – o cargo de provimento em comissão de 

Supervisor de Gabinete da Subdireção Geral da Secretaria no cargo de 

provimento em comissão de Supervisor do PROCON Assembleia. 

§ 1º A área de atuação do cargo de Supervisor do PROCON Assembleia é a 

Supervisão do PROCON Assembleia. 

§ 2º A Supervisão do PROCON Assembleia fica subordinada hierarquicamente 

à Presidência da Ales. 

§ 3º A Supervisão do PROCON Assembleia passa a integrar o organograma 

constante do Anexo I da Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 2010, 

conforme a nova estrutura prevista em seu art. 7º, na forma do art. 4º desta 

Resolução. 

§ 4º A Supervisão de Gabinete da Subdireção Geral da Secretaria fica suprimida 

do organograma constante do Anexo I da Resolução nº 2.890, de 2010. 
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§ 5º O item 48 do Anexo IV da Resolução nº 2.890, de 2010 passará a vigorar 

com a redação estabelecida na forma do Anexo Único desta Resolução, para fins 

de adequação à transformação a qual se refere ao caput,  

§ 6º As atribuições do cargo de Supervisor do PROCON Assembleia são as 

descritas no item 53 do Anexo V da Resolução nº 2.890, de 2010, com redação 

dada por esta Resolução. 

§ 7º A transformação operada nos termos deste artigo não implica alteração do 

padrão remuneratório do cargo nem em qualquer tipo de acréscimo de despesa. 

Art. 2º Ficam criadas 10 (dez) vagas de estágio de complementação educacional 

na Secretaria da Ales, a serem ocupadas por estudantes do curso superior de 

Direito, para serem exercidas junto ao PROCON Assembleia. 

Art. 3º Fica criado e incluído na estrutura organizacional da Ales 01 (um) cargo 

de provimento em comissão de Assessor Sênior da Secretaria. 

§ 1º O Anexo IV-A da Resolução nº 2.890, de 2010, passa a vigorar acrescido 

de 01 (um) cargo de Assessor Sênior da Secretaria na Supervisão do PROCON 

Assembleia. 

§ 2º A qualificação exigida para o cargo de Assessor Sênior da Secretaria, criado 

e incluído na Supervisão do PROCON Assembleia é a de Curso Superior 

concluído.  

Art. 4º A Resolução nº 2.890, de 2010, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 7º (...) 

(...) 

VI – (...) 

a-c) na Presidência: 

1. Supervisão do PROCON Assembleia; 

(...) 

Art. 108. Enquanto não regulamentado por Ato da Mesa Diretora, ficam mantidas as 

116 (cento e dezesseis) vagas de estágios de complementação educacional, observadas 

as normas previstas na Lei Federal nº 11.788, de 25.9.2008. 

(...) 

Anexo V 

(...) 

53. SUPERVISOR DO PROCON ASSEMBLEIA – SPROCON 

53.1. Área de atuação: Supervisão do PROCON Assembleia. 

53.2. Escolaridade: Curso superior completo 

53.3. Qualificação: Bacharel em Direito 
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53.4. Atribuições: gerir as atividades relativas às funções do PROCON Assembleia, 

notadamente as atividades administrativas necessárias ao funcionamento do setor e ao 

exercício de suas competências, nos termos de Resolução específica. 

(...).” (NR) 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Fica revogado o item 4 da alínea k do inciso VI do artigo 7º da 

Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 2010. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,        de                        de 2017. 

 

 

 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

 

 

 

 

RAQUEL LESSA 

1º Secretária 

 

 

 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ANEXO ÚNICO 
Altera, no nível de Supervisão, o Anexo IV da Resolução nº 2.890, de 2010, na forma do § 5º do art. 1º 

desta Resolução. 

 
NÍVEL DE SUPERVISÃO 

ITEM CARGO 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
CÓD. QUALIFICAÇÃO QUANT. SUBORD. 

(...) 

48 

Supervisor do 

PROCON 

Assembleia 

Supervisão do 

PROCON 

Assembleia 

SPROCON Bacharel em Direito 01 Presidência 

(...) 
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IMPACTO FINANCEIRO 

 

Impacto mensal total R$ 15.209,57 

Impacto total para 2017 (Novembro e Dezembro) R$ 33.498,02 

Impacto total para 2018 R$ 190.759,63 

Impacto total para 2019  R$ 190.759,63 
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JUSTIFICATIVA 

 

Nos termos da vigente Resolução nº 2.555, de 28 de maio de 2008, há vigente norma que 

cria e regulamenta o PROCON da Assembleia, Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(PROCON Assembleia), em conformidade com o Regimento Interno e dos artigos  4°, II, 

”a”; 5°, I; e 6°, VII da Lei Federal n° 8.078, de 11.9.1990 - Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

Criado com o intuito de oferecer a população atendimento especializado na proteção do 

direito do consumidor, garantindo-lhes a defesa de seus direitos, bem como de aproximar 

o cidadão espírito-santense da Casa de Leis, o PROCON Assembleia fora concebido com 

o objetivo de “(...) harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo, 

contornando os conflitos entre os consumidores e fornecedores”. 

 

Para tanto, o PROCON Assembleia propõe-se a dar atendimento e orientação permanente 

ao consumidor sobre seus direitos e garantias, recebendo e avaliando consultas, denúncias, 

processando administrativamente, nos termos de regulamento, as reclamações e denúncias 

consideradas procedentes. É papel do PROCON Assembleia, ainda, conscientizar o 

consumidor para o exercício de seus direitos. 

Ocorre que, em que pese a existência de previsão normativa para criação e funcionamento 

do PROCON Assembleia, até a presente data, quase dez anos depois da idealização, o 

PROCON Assembleia não foi implementado de fato.  

Assim, é de grande importância a consecução dos atos necessários para, de fato, fazer com 

que o PROCON Assembleia inicie seus trabalhos e a prestação de tão valoroso serviço à 

população. 

Isto posto, já disponibilizado espaço físico e mobiliário necessários, é imperioso, agora, 

que o PROCON Assembleia disponibilize de material humano para que possa, de fato, 

funcionar. 

Nesse sentido, o presente Projeto de Resolução prevê a criação de vagas para estagiários, 

a transformação (sem impacto) de um cargo de supervisor e a criação de um cargo de 

assessor sênior, para viabilizar a operacionalização e bom funcionamento do PROCON 

Assembleia. 

Como se vê, na equação entre o impacto financeiro e o benefício gerado à população, o 

interesse público de colocar em funcionamento o PROCON Assembleia é nítido, razão 

pela qual requer aos Ilustres Pares a devida análise e aprovação do presente. 
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