
 

 

(*) ATO N.º 1614, DE 05 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

Define responsabilidades quanto à atualização das informações contidas no sítio oficial 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales na rede mundial de 
computadores (internet), considerando o previsto na Lei Federal nº 12.527, de 
18.11.2011, Lei de Acesso à Informação. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º O presente Ato tem por objetivo determinar responsabilidades quanto à atualização das informações contidas no 

sítio oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales na rede mundial de computadores (internet), 
considerando o previsto na Lei Federal nº 12.527, de 18.11.2011, Lei de Acesso à Informação. 

 
Art. 2º Para os efeitos deste Ato, considera-se: 
 

I - Portal da Ales: sítio oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales na rede mundial de 
computadores (internet); 

 
II - Menus/Submenus: registro da arquitetura da informação do sítio oficial da Ales; 
 
III - Tipo da Informação: classificação da informação em serviço, institucional ou noticioso; 
 
IV - Descrição da Informação: síntese da informação publicada; 
 
V - Origem da Informação: órgão externo, ente externo ou setor da Ales que produziu a informação; 
 



VI - Responsável pelo Conteúdo da Informação: indica o setor ou cargo que, mesmo não sendo o responsável pela 
produção, sistematiza a informação a ser publicada; 

 
VII - Responsável pela Publicação da Informação: indica o setor responsável pela publicação das informações; 
 
VIII - Forma de Atualização: indica como as informações publicadas no Portal da Ales são atualizadas, se inseridas 

manualmente ou extraídas de banco de dados; 
 
IX - Periodicidade de Atualização: indica com qual periodicidade ocorre a publicação da informação. 

 
Art. 3º As responsabilidades quanto ao contido no art. 1º ficam determinadas para os responsáveis pelo conteúdo e 

publicação da informação no Portal da Ales, conforme disposto no Anexo Único deste Ato. 
 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Ficam revogados o Ato nº 808, de 26.05.2009, e a Portaria nº 339, de 02.03.2006. 
 
Palácio Domingos Martins, em 05 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
Este texto não substitui o publicado no D. P.L de 10/12/2018. 

 

 

 

 

















 


