
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 
 

ATO N.º 2332, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019. 
  

Dispõe sobre solicitação, 
protocolização e tramitação 
eletrônica de requerimentos 
relacionados à concessão, à 
manutenção, ao restabelecimento e 
ao cancelamento do benefício do 
auxílio-saúde, por meio do ALES 
DIGITAL. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais e regimentais;  
 
Considerando o Ato da Mesa Diretora nº 1.850, de 16 de janeiro de 

2019, que dispõe sobre a virtualização de processos relacionados ao quadro 
de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES, por 
meio do ALES DIGITAL; e  

 
Considerando o previsto no art. 13 da Resolução nº 4.971, de 1º de 

novembro de 2017, que dispõe que, caso necessário, e dentro dos limites 
estabelecidos pela referida Resolução, os procedimentos para 
operacionalização da concessão do auxílio-saúde serão regulamentados por 
Ato da Mesa da ALES; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Os requerimentos relacionados à concessão, à manutenção, ao 

restabelecimento e ao cancelamento do benefício do auxíliosaúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 serão solicitados, protocolados e tramitados 
eletronicamente por meio do ALES DIGITAL, na forma deste Ato e do Ato da 
Mesa Diretora nº 1.850/2019.  

 
Art. 2º Os servidores da ALES legalmente investidos em cargos de 

provimento efetivo ou em comissão, assim como os servidores estabilizados, 
deverão protocolar, mediante   acesso ao ALES DIGITAL, por meio de login e 
senha, a documentação para requerer a concessão, a manutenção, o 
restabelecimento e o cancelamento do benefício do auxílio-saúde, nos termos 
da Resolução nº 4.971/2017. 

 
§ 1º O processo eletrônico para a manutenção do auxílio-saúde, que 

será encaminhado à Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP para a análise 
da documentação nos termos do art. 7º da Resolução nº 4.971/2017, deverá 
ser protocolado pelo servidor a partir do 1º (primeiro) dia útil dos meses de 
junho e dezembro de cada ano, até às 19h (dezenove horas) do último dia útil 



de funcionamento da ALES nos citados meses, tendo em vista o horário de 
expediente normal estabelecido pelo art. 80, §8º, da Resolução nº 2.890, de 23 
de dezembro de 2010.  

 
§ 2º Caso os documentos protocolados na forma do § 1º deste artigo 

não estejam de acordo com o art. 7º da Resolução nº 4.971/2017, o 
requerimento para a manutenção do benefício será indeferido e o processo 
eletrônico arquivado, sendo de responsabilidade do servidor o 
acompanhamento da situação de seu processo eletrônico, conforme 
estabelecido no art. 3º deste Ato.  

 
§ 3º O servidor que tiver o seu benefício suspenso nos termos do 

art. 7º, § 3º, da Resolução nº 4.971/2017, poderá requerer o restabelecimento, 
na forma do art. 7º, § 4º, da Resolução nº 4.971/2017, por meio do protocolo do 
processo eletrônico de restabelecimento do benefício do auxílio-saúde, a partir 
do mês em que ocorrer a suspensão do benefício.  

 
§ 4º Caso os documentos protocolados no processo eletrônico de 

requerimento do restabelecimento do benefício não estejam de acordo com o 
art. 7º da Resolução nº 4.971/2017, o requerimento será indeferido e o 
processo eletrônico arquivado, sendo de responsabilidade do servidor o 
acompanhamento da situação de seu processo eletrônico, conforme 
estabelecido no art. 3º deste Ato. 

 
Art. 3º Nos requerimentos relacionados à concessão, à manutenção, 

ao restabelecimento e ao cancelamento do benefício do auxílio saúde, por 
meio do ALES DIGITAL, o servidor declarará obrigatoriamente que: 

 
I – acompanhará o processo eletrônico do requerimento pelo ALES 

DIGITAL, inclusive no caso de indeferimento; 
 
 II – em caso de indeferimento dos requerimentos relacionados no 

caput deste artigo, tomará ciência pelo e-mail cadastrado no sistema ALES 
DIGITAL; 

 
 III – tem conhecimento de que os originais dos documentos 

anexados aos requerimentos relacionados no caput deste artigo são de sua 
responsabilidade e que deverão ser mantidos sob sua guarda, podendo ser 
solicitados pela SGP e por suas Coordenações, a qualquer momento, para 
confirmação de sua veracidade; 

 
IV – as declarações prestadas são verdadeiras e de sua inteira 

responsabilidade, estando ciente de que responderá na forma da lei em caso 
de falsidade. Parágrafo único. Para fins do inciso II deste artigo, o servidor 
deverá manter o seu cadastro atualizado.  

 
Art. 4º Os servidores inativos da ALES encaminharão a documentação 

para requerer a concessão, a manutenção, o restabelecimento e o 
cancelamento do benefício de auxílio-saúde, nos termos da Resolução nº 



4.971/2017, à SGP, que efetuará a protocolização eletrônica através do ALES 
DIGITAL.  

 
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em Vitória 02 de dezembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
Este texto não substitui o publicado no D.P.L de 02/12/2019. 


