
ATO N.º 637, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019. 
  

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

 
Considerando que a TV Assembleia criou uma grade de programação com 

horários definidos para exibição de programas e demais eventos legislativos, tais 
como: Sessões Ordinárias, Reuniões das Comissões, Frentes Parlamentares, 
Audiências Públicas, Sessões Solenes e Sessões Especiais;  

 
Considerando que o atraso no início dos eventos ao vivo tumultua a 

programação, comprometendo a fidelização do telespectador, e atinge a imagem do 
Poder Legislativo perante a sociedade; 

 

                                                   RESOLVE: 

 

Art. 1º Este Ato estabelece os critérios técnicos e de ordenamento de 
prioridades a serem observados pela Secretaria de Comunicação Social nas 
coberturas jornalísticas e documentais de sessões, audiências públicas, reuniões, 
eventos e outras atividades. 

 
Art. 2º As coberturas jornalísticas e documentais de atividades legislativas a 

serem realizadas pela Secretaria de Comunicação Social seguirão a seguinte ordem 
de prioridade:  

 
I - Sessões Ordinárias; 
 
 II - Sessões Extraordinárias;  
 
III - Sessões Especiais;  
 
IV - Sessões Solenes;  
 
V - Reuniões Ordinárias das Comissões Permanentes; 
 
VI - Reuniões Ordinárias das Comissões Temporárias;  
 
VII - Audiências Públicas;  
 
VIII - outras atividades legislativas.  

 
§ 1º Entende-se por cobertura jornalística o trabalho conjunto de repórter 

e equipe técnica no registro audiovisual (cinegrafia e fotografia) e a produção de 
matérias in loco para as mídias utilizadas pela Secretaria de Comunicação Social; e, 
por cobertura documental, o registro audiovisual (cinegrafia e fotografia) do evento.  

 



§ 2º Reuniões das Comissões Parlamentares de Inquérito, quando 
ocorrerem no mesmo horário, terão prevalência sobre reuniões de comissões 
permanentes.  

 
§ 3º Terão prioridade para transmissão, pela ordem, as seguintes 

comissões permanentes: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de 
Finanças, Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Segurança, 
Comissão de Infraestrutura e Comissão de Agricultura.  

 
§ 4º A decisão pela prioridade de transmissão das reuniões das demais 

comissões dar-se-á por discricionariedade da Secretaria de Comunicação Social, 
adotando-se critério de avaliação de interesse jornalístico, especialmente relativo à 
presença de convidados.  

 
§ 5º No período matutino, reuniões do primeiro horário (9h), que atendam 

aos critérios do § 4º e condições técnicas de transmissão, terão prioridade na 
cobertura ao vivo.  

 
Art. 3º Todas as Sessões Ordinárias e Extraordinárias realizadas no 

Plenário Dirceu Cardoso terão cobertura jornalística, transmissão ao vivo, na íntegra, 
e gravação. 

 
§ 1º Nos dias e horários destinados, regimentalmente, à realização das 

Sessões Ordinárias, nenhuma outra atividade legislativa terá transmissão ao vivo 
pela TV Assembleia.  

 
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo também se aplica à transmissão das 

Sessões Extraordinárias, quando convocadas.  
 

Art. 4º Sessões Especiais ou Solenes, Audiências Públicas e, quando 
aprovadas em plenário ou em reuniões de colegiados, outras atividades legislativas 
a serem realizadas no Plenário Dirceu Cardoso, de segunda a sexta-feira, terão 
cobertura jornalística e transmissão ao vivo, obedecendo, impreterivelmente, aos 
seguintes horários de início e término:  

 
I - 9h às 12h; 
 
 II - 15h às 18h; 
  
III - 19h às 21h50.  
 
§ 1º Caso seja necessário estender o horário de encerramento das 

atividades legislativas elencadas neste artigo, iniciadas às 9h ou às 15h, a chefia da 
Secretaria de Comunicação Social e, quando da ausência desta, a Coordenação 
Especial de Rádio e TV e, ausente esta, a Coordenação Especial Técnico 
Operacional, baseada na relevância do tema, consultará a Mesa Diretora sobre a 
possibilidade de continuidade da transmissão ao vivo.  

 



§ 2º As atividades legislativas a serem iniciadas às 19h terão seu 
encerramento às 21h50 e, nos casos que excederem este horário, a transmissão ao 
vivo será finalizada pelo repórter de plenário e o restante da cobertura será gravado.  

 
§ 3º Para efeito de transmissão ao vivo, a tolerância máxima para o início 

das sessões das 19h será até 19h10 e, após isso, a transmissão ao vivo será 
suspensa e a sessão será apenas gravada e exibida, na íntegra, posteriormente, a 
critério da programação da TV Assembleia.  

 
Art. 5º As reuniões ordinárias das Comissões Permanentes, das Comissões 

Temporárias e das Frentes Parlamentares, realizadas em auditórios que permitam 
condições técnicas para isso, terão cobertura jornalística e serão gravadas na 
íntegra para posterior exibição na grade de programação da TV Assembleia.  

 
Art. 6º As coberturas jornalísticas ou documentais de atividades legislativas 

promovidas por Comissões Permanentes ou Temporárias, Frentes Parlamentares  e 
outros, fora das dependências do Palácio Domingos Martins, em especial no interior 
do Estado, seguirão a seguinte ordem de prioridade: 

 
I - Audiências Públicas; 
  
II - Reuniões Extraordinárias; 
 
III - Visitas Técnicas.  
 
§ 1º Quando da ocorrência simultânea de eventos da mesma ordem, 

havendo impedimentos técnicos e operacionais, a prioridade de atendimento será 
estabelecida pelo rodízio de colegiados.  

 
§ 2º As solicitações de coberturas externas deverão ser encaminhadas à 

Secretaria de Comunicação Social, por ofício assinado, exclusivamente, pelo 
presidente do colegiado solicitante, no prazo mínimo de 96 (noventa e seis) horas 
antes do evento.  

 
§ 3º Uma vez protocolizadas na Secretaria de Comunicação Social, as 

solicitações serão encaminhadas, prioritariamente, ao Secretário de Comunicação 
Social para deliberação, por escrito, sobre o pedido, sendo que na ausência do 
Secretário, o pedido será encaminhado às chefias dos seguintes setores, em ordem 
de prioridade:  

 
I - Coordenação Especial de Rádio e TV;  
 
II - Coordenação Especial de Web;  
 
III - Coordenação Especial Técnico-Operacional;  
 
IV - Supervisão de Redação Integrada.  
 



§ 4º Na solicitação de cobertura deverão constar as seguintes 
informações:  

 
I - local, dia e horário do evento;  
 
II - o assunto e sua relevância pública;  
 
III - o registro da reunião do colegiado solicitante que deliberou a 

realização do evento.  
 
§ 5º Serão observados os seguintes procedimentos para deliberação das 

solicitações de coberturas externas:  
 
I - disponibilidade de pessoal e equipamentos para execução dos 

serviços;  
 
II - encaminhamento à Mesa Diretora para aprovação de concessão de 

diárias, quando for necessário o pagamento de despesas extraordinárias com 
alimentação e pernoite para a equipe designada.  

 
§ 6º Se aprovada, a solicitação será despachada ao setor de Produção 

para: 
 
I - designar a equipe para execução do trabalho;  
 
II - encaminhar solicitação de abertura de processo de diária ao setor 

administrativo;  
 
III - incluir o evento na agenda de cobertura da Secretaria de 

Comunicação Social.  
 
Art. 7º As audiências públicas externas serão gravadas na íntegra para 

posterior exibição na grade de programação da TV Assembleia, e as matérias 
jornalísticas produzidas sobre o evento serão veiculadas nas mídias utilizadas pela 
Secretaria de Comunicação Social.  

 
Art. 8º Os registros audiovisuais (cinegrafia e fotografia) de reuniões 

extraordinárias e visitas técnicas poderão ser utilizados, ou não, para produção de 
matérias jornalísticas sobre a realização dessas atividades legislativas.  

 
Art. 9º Pedidos de cópias de pronunciamentos em sessões de qualquer 

natureza deverão ser encaminhados à Secretaria de Comunicação Social, 
obrigatoriamente, assinados por um deputado desta Casa, acompanhados de 02 
(duas) unidades de mídia física (CD, DVD ou equivalente) e serão fornecidas 
obedecendo-se a um tempo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do término 
da sessão ou da chegada do pedido à Secretaria, o que ocorrer por último.  

 



§ 1º A entrega da cópia antes do prazo acima estabelecido se constituirá 
em uma exceção, com base em possibilidades técnico-operacionais, e não em 
regra.  

 
§ 2º Das coberturas jornalísticas, poderão ser solicitadas e fornecidas 

cópias das reportagens após serem editadas; em nenhuma hipótese serão 
fornecidas cópias do material bruto produzido pela TV Assembleia.  

 
Art. 10. Caso conste no material gravado qualquer tipo de conteúdo que 

possibilite interpretação de violação ao direito e às normas estabelecidas no 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nas 
Constituições Federal e Estadual, na legislação eleitoral e em outras legislações 
vigentes, a chefia da Secretaria de Comunicação Social encaminhará a gravação à 
Mesa Diretora para avaliação jurídica e aprovação da exibição.  

 
Art. 11. Em cada período eleitoral, após apreciação e aprovação da Mesa 

Diretora, serão estabelecidas novas normas de procedimentos visando atender à 
legislação eleitoral e às regras baixadas pela Justiça Eleitoral (TSE, TRE e Cartórios 
Eleitorais). 

 
Art. 12. Os canais da Secretaria de Comunicação – TV, WEB e Rádio, 

quando houver – não poderão ser utilizados para publicação de notícias do mandato 
parlamentar que não tenham relação com a atuação em comissões e/ou frentes 
parlamentares.  

 
Art. 13. Quaisquer casos não previstos neste Ato serão encaminhados pela 

Secretaria de Comunicação Social para deliberação da Mesa Diretora.  
 
Art. 14. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 15. Fica revogado o Ato nº 1.531, de 11 de novembro de 2009. 
 
Palácio Domingos Martins, em Vitória 20 de fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

LUCIANO MACHADO 
1º Secretário 

DR. EMILIO MAMERI 
2º Secretário 

 
Este texto não substitui o publicado no D.P.L de 21/02/2019. 
 


