
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 

 

ATO Nº 2391, DE 09 DE JUNHO DE 2022. 
 

Dispõe sobre a virtualização dos 
processos administrativos da 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, por meio do Ales 
Digital, e dá outras providências. 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o disciplinamento contido na Lei Federal nº 11.419, de 19 

de dezembro de 2006; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de 

Processo Civil prevê, expressamente, a possibilidade da instituição de processo 

eletrônico, bem como a prática de atos processuais de forma eletrônica; 

CONSIDERANDO o regramento disposto na Lei Federal nº 14.063, de 23 de 

setembro de 2020, sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes 

públicos, em atos de pessoas jurídicas e sobre as licenças de softwares desenvolvidos 

por entes públicos, com o objetivo de atribuir eficiência e segurança aos serviços 

públicos prestados sobretudo em ambiente eletrônico; 

CONSIDERANDO o disposto na Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 

agosto de  2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-

Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos 

eletrônicos; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 142 e 326-A da Resolução nº 2.700, 

de 15 de julho de 2009 - Regimento Interno da Ales; 

CONSIDERANDO a necessidade de atribuir maior eficiência às ações 

administrativas e processuais da Ales;  

CONSIDERANDO a necessária otimização de recursos e consequente 

qualificação do gasto público;  

CONSIDERANDO a necessidade de tornar mais eficiente a gestão 

documental, assegurada a integridade, disponibilidade e autenticidade e, quando for o 

caso, o sigilo de documentos e informações digitais; e 

CONSIDERANDO a necessidade de substituir a produção e tramitação de 

documentos administrativos para formato exclusivamente digital,  



 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DA VIRTUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS  

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, o processo administrativo eletrônico, com vistas à produção, 
gestão, tramitação, armazenamento, preservação, segurança e acesso a 
documentos e informações, através do Ales Digital.  

 
Parágrafo único. Os processos administrativos geradores de despesa 

objetivando a contratação de obras, serviços e compras, tramitarão nos termos 
das normas que regulamentam a matéria no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo.   

Art. 2º Para os fins do disposto neste Ato, consideram-se: 
 
I - assinatura eletrônica: geração, por computador, de símbolo ou série 

de símbolos executados, adotados ou autorizados por um indivíduo, com valor 
equivalente à assinatura analógica do mesmo indivíduo, nos termos da Lei 
Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020; 

 
II - autenticidade: credibilidade de documento livre de adulteração; 
 
III - certificação digital: atividade de reconhecimento de documento com 

base no estabelecimento de relação única, exclusiva e intransferível entre uma 
chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação, por 
meio da inserção de um certificado digital por autoridade certificadora; 

 
IV - usuários internos: parlamentares, estagiários e servidores ou 

funcionários com exercício ou vínculo ativo com a Ales; 
 
V - usuários externos: órgãos externos ou pessoas físicas e jurídicas 

sem vínculo ativo com a Ales, com prévio cadastramento aprovado e liberação 
de acesso restrito e específico ao Ales Digital; 

 
VI - disponibilidade: razão entre período de tempo em que o sistema 

está operacional e acessível e a unidade de tempo definida como referência; 
 
VII - documento digital: documento codificado em dígitos binários, 

acessível e interpretável por meio de sistema computacional; 
 
VIII - documento digitalizado: documento obtido a partir da conversão 

de documento não digital, gerando uma fiel representação em código digital, 
podendo ser capturado por sistemas de informação específicos; 

 
IX - gestão de documentos: conjunto de procedimentos e operações 

técnicas relativas à produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, 
arquivamento, conservação e reprodução racional e eficiente de arquivos; 



X - integridade: propriedade do documento completo e inalterado; 
 
XI - preservação digital: conjunto de ações gerenciais e técnicas de 

controle de riscos decorrentes das mudanças tecnológicas e fragilidade dos 
suportes, com vistas à proteção das características físicas, lógicas e 
conceituais dos documentos digitais pelo tempo necessário; 

 
XII - indisponibilidade técnica: interrupção temporária de acesso ao 

Ales Digital pelo Portal da Ales, certificada pela Diretoria de Tecnologia da 
Informação - DTI, decorrente de manutenção programada, de falha nos 
equipamentos ou nos serviços de tecnologia da informação providos pela Ales 
ou, ainda, de falha na conexão da Ales com a internet. 

 
Art. 3º Constatada a indisponibilidade técnica do sistema Ales Digital 

pela DTI, deverão ser adotadas as seguintes providências: 
 
I - nas interrupções programadas, determinadas pela autoridade 

competente, as medidas indicadas no ato que as anunciar; 
 
II - nos demais casos, o registro da ocorrência com a indicação da data 

e hora do início e do término da indisponibilidade. 
 
§ 1º A ocorrência da indisponibilidade técnica do sistema Ales Digital, 

devidamente certificada pelo Diretor da DTI e veiculada no portal da Ales, 
quando verificada no último dia de prazo para a prática de ato no processo 
eletrônico implicará prorrogação automática do respectivo prazo para o 1º 
(primeiro) dia útil seguinte à resolução do problema.  

 
§ 2º Não se aplica à indisponibilidade de acesso ao Ales Digital que 

decorrer de falha nos equipamentos ou programas dos usuários ou em suas 
conexões à internet fora do âmbito da Assembleia Legislativa. 

Art. 4º Para efeitos deste Ato, as assinaturas eletrônicas são 
classificadas em:  

 
I - assinatura eletrônica simples: 
 
a) a que permite identificar o seu signatário; 
 
b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico 

do signatário; 
 
II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não 

emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou outro 
meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma 
eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa 
a quem for oposto o documento, com as seguintes características: 

 
a) está associada ao signatário de maneira unívoca; 
 



b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário 
pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; 

 
c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que 

qualquer modificação posterior é detectável; 
 
III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos 

termos do § 1º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto 
de 2001. 

 
§ 1º Os 03 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do 

caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a 
manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a 
que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de 
seus padrões e de seus procedimentos específicos. 

 
§ 2º É obrigatório o uso de assinatura eletrônica qualificada: 
 
I - nos atos assinados pelo Presidente da Assembleia Legislativa; 
II - nos atos assinados pelos Deputados Estaduais; 
 
III - nos atos assinados pelo Diretor-Geral da Secretaria; 
 
IV - nos atos assinados pelos Secretários Geral da Mesa, de 

Comunicação Social e de Gestão de Pessoas; 
 
V - nos atos assinados pelo Procurador-Geral, pelo Subprocurador-

Geral, pelo Diretor da Procuradoria e pelos Procuradores;  
 
VI - nos atos assinados pelo Subdiretor Geral da Secretaria, pelos 

Diretores, Coordenadores Especiais e Supervisores da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
§ 3º Além dos cargos descritos nos incisos de I a VI a administração 

poderá atribuir a outros servidores deste Poder a assinatura eletrônica 
qualificada. 

 
§ 4º Devem ser asseguradas formas de revogação ou de cancelamento 

definitivo do meio utilizado para as assinaturas previstas neste Ato, sobretudo 
em casos de comprometimento de sua segurança ou de vazamento de dados. 
 

Art. 5º Os documentos produzidos eletronicamente ou digitalizados e 
inseridos no Ales Digital, com a devida assinatura eletrônica, são considerados 
juridicamente válidos, autênticos e íntegros perante a Ales. 

 
Parágrafo único. Os extratos digitais e os documentos digitalizados e 

juntados aos autos com a devida certificação digital, pela Ales, têm a mesma 
força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 
de adulteração ocorrida antes ou durante o processo de digitalização. 



Art. 6º A DTI deverá assegurar que os processos eletrônicos sejam 
protegidos por sistemas eficazes de segurança de acesso e armazenados em 
meio que garanta a preservação e a integridade dos dados, sendo dispensada 
a formação de autos suplementares.  

 
Art. 7º A DTI assegurará, ainda, os meios de recuperação de dados em 

caso de perda de informação, bem como a preservação integral dos 
documentos e processos eletrônicos, incluindo cópias de segurança. 

 
CAPÍTULO II 

DO ACESSO AO PROCESSO ELETRÔNICO 
 
Art. 8º O processo eletrônico estará disponível na rede mundial de 

computadores, podendo ser acessado no sítio eletrônico da Ales na internet, no 
endereço www.al.es.gov.br. 

 
§ 1º Todos os documentos que compõem o processo eletrônico 

assinados digitalmente possuirão uma hash de identificação da pessoa que 
assinou o documento, contendo o nome, CPF, data e hora da assinatura, bem 
como o endereço para verificação de autenticidade do documento produzido 
pelo Ales Digital.  

 
§ 2º O uso inadequado dos sistemas e informações disponibilizados 

pela Ales fica sujeito à apuração de responsabilidade penal, civil e 
administrativa, na forma da legislação em vigor. 

 
CAPÍTULO III 

DA AUTENTICAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS 
 
Art. 9º O credenciamento de acesso ao Ales Digital que compõe o 

ambiente legislativo e administrativo se dará: 
 
I - para os usuários internos: por meio de cadastro prévio do usuário 

para a utilização do Ales Digital;  
 

II - para os usuários externos: por meio de cadastro no Portal da Ales.  
 
Art. 10. O cadastramento dos usuários externos no Portal da Ales é 

obrigatório para pessoas físicas ou representantes de pessoas jurídicas que 
realizem ou tenham interesse em realizar atos administrativos e relações 
contratuais com a Assembleia Legislativa. 

 
Art. 11. Poderão ser credenciados como usuários externos no Portal 

da Ales na condição de interessado que participe ou tenha demanda em 
processo administrativo: 

 
I - pessoa física; 
 
II - representante legal de pessoa física ou jurídica; e 



III - servidores da Assembleia Legislativa que estejam cedidos ou em 
exercício descentralizado. 

 
Parágrafo único. Os usuários externos credenciados de que trata o 

caput deste artigo poderão: 
 
I - encaminhar requerimentos e documentos referentes a questões 

administrativas; 
 
II - assinar contratos, convênios, acordos e outros instrumentos 

congêneres celebrados com a Assembleia Legislativa; e 
 
III - solicitar vista de documentos com restrição de acesso, no qual seja 

comprovadamente interessado. 
 
Art. 12. O cadastramento do usuário externo do Portal da Ales será 

efetivado mediante preenchimento de formulário disponível no site da 
Assembleia Legislativa, aceite do Termo de Declaração de Concordância e 
Veracidade e validação do cadastro pela Coordenação do Setor de Protocolo. 

 
§ 1º A Assembleia Legislativa poderá solicitar documentação 

complementar para efetivação do cadastramento. 
 
§ 2º O resultado da análise da documentação será informado por 

mensagem eletrônica. 
 
Art. 13. Havendo indício de irregularidade, a qualquer momento, o 

usuário externo poderá ter a liberação cancelada ou o cadastramento 
desativado. 

 
Art. 14. São de exclusiva responsabilidade do usuário externo do 

Portal da Ales: 
 
I - o sigilo da senha relativa à assinatura digital não cabendo, em 

qualquer hipótese, alegação de uso indevido; 
 
II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico 

de protocolo e os constantes do documento protocolizado, incluindo o 
preenchimento dos campos obrigatórios e a anexação dos documentos 
essenciais e complementares; 

 
III - a confecção da requisição e dos documentos digitais em 

conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema no que se refere ao 
formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente; 

 
IV - a conservação dos originais em papel dos documentos 

digitalizados enviados por meio eletrônico até que decaia o direito previsto em 
lei, os quais devem ser apresentados à Ales para qualquer tipo de conferência 
quando solicitado; 

 



V - a consulta periódica ao endereço de e-mail cadastrado e ao 
sistema, a fim de verificar o recebimento de comunicações eletrônicas relativas 
a atos processuais; 

 
VI - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu 

provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas 
transmissões eletrônicas; 

 
VII - a atualização de seus dados cadastrais; e 
 
VIII - o acompanhamento da divulgação dos períodos em que o 

sistema não estiver em funcionamento em decorrência de manutenções 
programadas ou eventual indisponibilidade técnica. 

 
§ 1º A não obtenção de acesso ou credenciamento no sistema, bem 

como eventual falha de transmissão ou recepção de dados e informações, não 
imputáveis à falha do sistema, não servirão de escusa para o descumprimento 
de obrigações e prazos legais. 

 
§ 2º O credenciamento de usuário externo é ato pessoal e intransferível 

e a sua liberação de acesso está condicionada à aceitação, pelo solicitante, 
das condições regulamentares que disciplinam o processo eletrônico na Ales e 
das consequentes responsabilizações administrativa, civil e penal pelas ações 
efetuadas.  

 
Art. 15. A Vice-Presidência da Ales, por meio da Coordenação de 

Transparência, Inovação e Projetos Especiais, efetuará o credenciamento dos 
autores de origem interna e dos autores de origem externa chefes de Poder ou 
Órgão como o Governador do Estado, Presidente do Tribunal de Justiça, 
Procurador Geral de Justiça, Presidente do Tribunal de Contas e Defensor 
Público Geral, que possuem iniciativa para apresentação de proposições e 
documentos relacionados à competência da Ales, previstos em lei ou no 
Regimento Interno da Ales, mediante fornecimento da chave de acesso ao Ales 
Digital, composta de login e senha, de modo a preservar o sigilo, a identificação 
e a autenticidade de suas comunicações. 

 
Art. 16. São obrigações dos usuários: 
 
I - seguir as normas e procedimentos padronizados para utilização dos 

sistemas; 
 
II - guardar sigilo da senha relativa à assinatura eletrônica, não sendo 

oponível, em qualquer hipótese, a alegação de seu uso indevido; 
 
III - manter atualizado seus dados cadastrais nos sistemas. 
 
Art. 17. A não obtenção de credenciamento ou acesso, bem como 

eventual defeito de transmissão ou recepção de dados e informações, não 
imputáveis à falha do sistema, não servirão de escusa para o descumprimento 
de obrigações e prazos legais. 



 
Art. 18. Todos os documentos produzidos no Ales Digital terão garantia 

de autoria, autenticidade e integridade asseguradas, nos termos da lei, 
mediante utilização de assinatura eletrônica ou digital, nos termos do previsto 
no artigo 4º deste Ato. 

CAPÍTULO IV 
DO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS 

 
Art. 19. O processo eletrônico, assim como o processo físico deverão 

obrigatoriamente ser cadastrados e tramitados na nova plataforma do sistema 
Ales Digital, podendo, na hipótese de processo físico, ser exigido pela unidade 
remetente o respectivo recibo de entrega, que deve ser emitido pelo sistema. 

 
§ 1º Todas as peças processuais deverão ser produzidas e incluídas no 

sistema Ales Digital, que irá gerar a respectiva numeração de forma 
automática, servindo de parâmetro para referência. 

 
§ 2º Na hipótese de processos físicos, as peças referidas no § 1º 

deverão ser impressas e inseridas nos autos pelo seu signatário, que deverá 
inserir ainda a respectiva numeração sequencial de folhas do processo, 
rubricando cada uma delas. 

 
Art. 20. O processo eletrônico no Ales Digital terá o envio e o 

recebimento registrados automaticamente, não havendo a situação do 
processo em trânsito.  

 
§ 1º O histórico de tramitação eletrônica no Ales Digital valerá como 

comprovante de tramitação. 
 
§ 2º Caso o processo seja encaminhado para unidade incorreta, esta 

deverá devolvê-lo ao remetente, mediante solicitação ou de ofício. 
 
Art. 21. A juntada de processo físico a autos eletrônicos, por 

apensação ou anexação, deve ser precedida da conversão daquele para meio 
eletrônico, mediante digitalização, a ser realizada pela Coordenação do Setor 
de Protocolo, nos termos dispostos neste Ato. 

 
Art. 22. Os documentos externos, que originam a formação de 

processo eletrônico e de autoria de origem externa, devem ser apresentados 
diretamente na Coordenação do Setor de Protocolo. 

 
Parágrafo único. Para protocolização de documentos diretamente na 

Coordenação do Setor de Protocolo, é de responsabilidade exclusiva do 
interessado apresentar qualquer documento: 

 
I - em papel: 
 
a) branco e não reciclado, no tamanho A4, na forma escrita em meio 

mecânico ou manual em letra de forma e com tinta escura preta ou azul; 
 



b) sem hachuras ou marcações com caneta salientadora, marca texto 
ou semelhantes; 

 
c) sem grampos, bailarinas, encadernações, espirais e outros 

elementos que impossibilitem ou dificultem a sua digitalização; 
 
II - em mídia digital: 
 
a) gravado de forma legível em mídia não regravável (CD-R ou DVD-R 

- Digital Versatile Disc Recordable), com sessão de gravação fechada de modo 
a não permitir a inclusão de novos dados, em quantas mídias forem 
necessárias para comportar a totalidade dos arquivos;  

 
b) gravado no formato PDF/A (Portable Document Format - ABNT NBR 

ISO 19005); 
 
c) assinado com certificação digital válida e reconhecida pela ICP-

Brasil; as assinaturas devem estar incorporadas ao próprio arquivo PDF, não 
sendo admitido o recebimento de assinaturas em arquivos próprios; 

 
d) que permita a realização de pesquisas em seu conteúdo textual; 
 
e) preferencialmente, nas cores preto e branco; 
 
f) que possua resolução máxima de 300 dpi (dots per inch); 
 
g) que possua tamanho máximo de 300 KB por página; 
 
h) que possua tamanho máximo de 10MB por arquivo. 
 
Art. 23. Os autores de origem externa, deverão aguardar a verificação 

e a conferência pela Coordenação do Setor de Protocolo dos requisitos 
previstos nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 22, sob pena de não 
recebimento e descarte da documentação ou mídia digital. 

 
§ 1º Confirmado o atendimento dos requisitos previstos nos incisos I e 

II do parágrafo único do artigo 22, os documentos em papel ou mídia digital 
serão protocolizados e devolvidos ao autor de origem externa, cuja guarda e 
conservação é de sua inteira responsabilidade. 

 
§ 2º Caso a documentação ou mídia digital apresentada não atenda 

aos requisitos previstos nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 22, a 
Coordenação do Setor de Protocolo deverá recusá-la, devolvendo-a ao 
interessado, para adequar a documentação em papel ou mídia digital. 

 
§ 3º A documentação ou mídia digital encaminhada a Ales por meio 

dos Correios e que não atenda aos requisitos previstos nos incisos I e II do 
parágrafo único do artigo 22 será recusada pela Coordenação do Setor de 
Protocolo e será devolvida ao remetente por Aviso de Recebimento. 

 



Art. 24. Os objetos ou documentos físicos que fizerem parte de um 
processo eletrônico cuja conversão em arquivo eletrônico não seja 
tecnicamente possível serão identificados pela Coordenação do Setor de 
Protocolo com o respectivo número do protocolo eletrônico, ficando custodiado 
nesta unidade até o arquivamento do respectivo processo eletrônico, momento 
no qual deverá ser transferida a custódia para a unidade responsável pelo 
Arquivo Geral, até seu prazo final de vigência. 

 
Art. 25. A retificação de documento juntado aos autos eletrônicos 

deverá gerar o respectivo registro eletrônico na solução de tecnologia da 
informação do Ales Digital e somente poderá ser feita se atendidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 
I - ser efetivada pelo próprio signatário do documento ou quem 

legalmente o substitua; 
 
II - quando o processo eletrônico estiver na unidade da Ales em que foi 

produzido o documento;  
 
III - especificamente para correção de erro material; 
 
IV - quando não houver documentos posteriores ao que será retificado. 
 
Art. 26. A solução de tecnologia da informação do Ales Digital deve 

permitir a realização de atos simultâneos no processo eletrônico quando esses 
não implicarem prejuízo ao tratamento adequado das situações legais. 
 

CAPÍTULO V 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 

 

Art. 27. A gestão da implantação do Ales Digital no âmbito 
administrativo, será atividade conjunta a cargo de representantes da Direção 
Geral, da Procuradoria Geral, da Subdireção Geral, da Diretoria de 
Documentação e Informação, da Diretoria de Tecnologia da Informação e da 1ª 
Vice-presidência, observadas as respectivas competências. 

 
Parágrafo único. A coordenação dos trabalhos da implantação do Ales 

Digital no âmbito administrativo será exercida pelo representante da Diretoria 
de Tecnologia da Informação. 

 
Art. 28. Compete ao grupo de gestão a que se refere o artigo 27 deste 

Ato: 
 
I - elaborar e manter plano de trabalho relativo ao Ales Digital no 

âmbito administrativo; 
 
II - elaborar proposta de institucionalização do Ales Digital, como 

processo permanente e transversal na Ales; 
 



III - levantar as lacunas das políticas, normas e soluções, definindo 
novas funcionalidades, atualizações, adaptações, fusões e exclusões 
necessárias; 

 
IV - definir os critérios para migração, descontinuidade e manutenção 

de sistemas legados; 
 

V - definir lógica, padrões, cores, estrutura e identidade visual dos 
leiautes; 

 
VI - elaborar plano de integração com dados e processos de outros 

sistemas e/ou entidades externas; 
 
VII - definir suporte em infraestrutura e nas ferramentas, quanto às 

tecnologias da informação e comunicação; 
 
VIII - garantir, conjuntamente com o Comitê Gestor do PROGED/ALES, 

instituído pelo Ato da Vice-Presidência nº 2.252, publicado em 08 de novembro 
de 2019, o integral atendimento às políticas e normas da gestão documental e 
arquivística; 

 
IX - propor as políticas referentes às dimensões internas e externas de: 
 
a) tecnologia da informação: padrões, métodos e ferramentas; 
 
b) acessibilidade: idiomas, usuários com necessidades especiais, 

inclusão digital, e outros; 
 
c) privacidade de dados e segurança da informação, relativas ao Ales 

Digital; 
d) comunicação; 
 
e) capacitação dos servidores quanto ao Ales Digital. 
 
Art. 29. A gestão documental e arquivística dos documentos 

produzidos pelo Ales Digital, incluída a elaboração e a atualização dos Planos 
de Classificação e das Tabelas de Temporalidade de Documentos, a 
identificação e elaboração de tabela de dados e informações sigilosas e 
pessoais, a preservação digital, bem como a política de transparência, acesso 
e divulgação, será realizada pelo Comitê Gestor do PROGED/ALES, instituído 
pelo Ato da Vice-Presidência nº 2.252/19. 

 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30. A partir do dia 01.07.2022, a abertura, autuação e tramitação 
de novos processos administrativos se darão exclusivamente de forma 
eletrônica, por meio do Ales Digital, cabendo à Coordenação do Setor de 



Protocolo o recebimento eletrônico e execução da primeira tramitação 
eletrônica.  

 
Art. 31. Os processos físicos que estejam em tramitação na data de 

implantação do processo administrativo eletrônico continuarão a tramitar em 
autos físicos, podendo ser convertidos para o meio eletrônico mediante 
digitalização, conforme conveniência e oportunidade da Administração. 

 
Art. 32. O Ales Digital deve observar as competências, ritos e 

procedimentos descritos no Regimento Interno da Ales. 
 
Art. 33. Fica instituído o Ales Digital como ferramenta oficial de controle 

e tramitação de documentos e processos no âmbito da Ales, ficando o 
Presidente da Ales autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação 
e operacionalização deste Ato. 

 
Art. 34. Fica delegado ao 1ª Vice-Presidente o poder de 

regulamentação de aspectos procedimentais referentes à execução do 
presente Ato. 

 
Art. 35. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o publicado no D.P.L. de 09/06/2022 


