
 
Assembleia Legislativa 

Do Estado Espírito Santo 

 

ATO Nº 2826, DE 20 DE MARÇO DE 2020. REVOGADO PELO ATO Nº 
2930/2020 

 
Dispõe sobre a suspensão das 
atividades presenciais da 
Assembleia Legislativa em razão da 
propagação de casos confirmados 
de infecção pelo coronavírus 
(COVID-19) no Estado do Espírito 
Santo e da necessidade de medidas 
mais enérgicas de combate à 
pandemia.  
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas atribuições legais e regimentais;  

 
Considerando o que dispõe a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 

que trata das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

  
Considerando o surto mundial do COVID-19, vírus com alta taxa de 

transmissibilidade, com crescente confirmação de novos casos no Brasil, 
também havendo pacientes comprovadamente contaminados no Estado do 
Espírito Santo;  

 
Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde 

– OMS e do Ministério da Saúde do Brasil, as evidências científicas pertinentes 
à doença, bem como a elevação do nível de alerta em saúde para o estado de 
emergência pelo Governo Federal Brasileiro;  

 
Considerando a propagação de casos confirmados de infecção pelo 

coronavírus (COVID-19) no Estado do Espírito Santo e a necessidade de 
medidas mais enérgicas de combate à pandemia  

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º Suspender as atividades presenciais do Poder Legislativo, a 
partir de 23 de março de 2020. Parágrafo único. Ficam excetuados da 
suspensão das atividades os procedimentos inadiáveis, tais como de licitações 
em curso.  

 
Art. 2º Durante a suspensão de que trata este Ato:  
 



I - o Plenário poderá se reunir excepcionalmente, por convocação do 
Presidente, para a deliberação de matérias que exijam o pronunciamento 
urgente do Poder Legislativo ou que possuam elevada importância para o 
Estado e seus cidadãos.  

 
II – os servidores realizarão atividades na modalidade home office, 

mediante utilização de e-mail, do ALES DIGITAL, do sistema remoto de acesso 
aos arquivos eletrônicos da Assembleia, bem como de qualquer outro meio 
apto para consecução de atividades inerentes às suas respectivas atribuições. 

  
III - o Diretor-Geral, o Secretário-Geral da Mesa, o Procurador-Geral, o 

Secretário de Gestão de Pessoas e o Secretário de Comunicação Social 
poderão ser convocados em qualquer tempo e permanecerão à disposição e 
comunicáveis para exercício de suas atribuições, notadamente para supervisão 
remota e orientação não presencial dos servidores para a realização das 
atividades na forma do inciso II.  

 
Art. 3º A interrupção dos trabalhos legislativos poderá ser suprida, se 

necessário, com sessões extraordinárias, findo o prazo de suspensão aqui 
tratado.  

 
Art. 4º Fica o Diretor-Geral, por delegação e durante a vigência deste 

ato, autorizado a tomar as medidas necessárias ao cumprimento das 
obrigações administrativas inadiáveis inerentes a este Poder. Parágrafo único. 
Os servidores poderão ser convocados extraordinariamente, pelo Diretor Geral, 
para o completo atendimento ao estabelecido neste artigo.  

 
Art. 5º Fica o Diretor de Tecnologia da Informação incumbido de 

disponibilizar sistema apto para discussão e votação remota de matérias 
sujeitas a apreciação do Plenário, em caráter de urgência, para o caso de 
necessidade. Parágrafo único. O Secretário Geral da Mesa e o Procurador-
Geral deverão acompanhar a escolha ou desenvolvimento do sistema, 
orientando a Diretoria de Tecnologia da Informação quanto ao atendimento dos 
procedimentos legais e da legislação pertinente. 

  
Art. 6º As ações ou omissões que violem o disposto neste Ato sujeitam 

o autor a sanções penais, civis, éticas e administrativas.  
 
Art. 7º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.  
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de março de 2020.  
 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

Este texto não substitui o publicado no D.P.L de 20/03/2020. 


