
 
Assembleia Legislativa 

Do Estado Espírito Santo 

ATO Nº 2845, DE 08 DE ABRIL DE 2020. REVOGADO PELO ATO 
Nº 3822, DE 14.12.2020 

 
Dispõe sobre medidas de redução e 
de contingenciamento de despesas, 
considerando os impactos 
econômicos negativos ocasionados 
pelo estado de calamidade 
decorrente da pandemia do 
coronavírus (Covid-19)  
 

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

Considerando que a Mesa Diretora é órgão de direção dos serviços 
administrativos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo - ALES, conforme 
prescrito no Art. 17 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700 de 15 
de julho de 2009);  

Considerando a autonomia funcional, administrativa e financeira do 
Poder Legislativo, nos termos do Art. 48, §2º da Constituição do 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;  

Considerando que foram suspensas as atividades presenciais da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, nos termos do Ato 2.826/2020;  

Considerando a necessidade de equilibrar as contas públicas em face 
da crise gerada pela Pandemia do coronavírus (COVID-19);  

 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam suspensas as emissões de novas Ordens de 
Fornecimento e Serviços relativas à execução de Contratos Administrativos 
ajustados entre a Assembleia Legislativa e particulares, cujos objetos estejam 
descritos nos incisos abaixo:  

I - Agenciamento de viagens, emissão, reserva, remarcação e 
cancelamento de passagens, bem como diárias, para parlamentares e 
servidores da ALES;  

II – Materiais para utilização em sessões solenes, tais como 
certificados, placas e medalhas;  

III – Aquisição de produtos de gênero alimentício em geral, tais como 
os disponibilizados para os alunos da escola do legislativo;  



IV - Fornecimento de materiais de consumo, como água mineral, 
açúcar e café;  

V - Fornecimento de materiais de expediente;  

VI – Fornecimento de periódicos físicos de jornais. Parágrafo único. 
Ficam excetuadas as Ordens de Fornecimento e Serviços emitidas 
anteriormente à edição deste Ato, as quais poderão sofrer ajustes e 
supressões conforme avaliação da gestão contratual, observados os limites 
legais.  

Art. 2º Ficam suspensas novas contratações ou aquisição de novas 
despesas relacionadas aos seguintes itens  

I – obras que não tenham sido iniciadas ou cujos serviços não 
tenham sido contratados, bem como aquelas não essenciais à manutenção 
predial, à preservação do patrimônio sob responsabilidade da ALES e à 
prevenção e combate a incêndios;  

II – novos serviços que não sejam essenciais à manutenção dos 
processos críticos;  

III – aquisição de equipamentos e mobiliários que não sejam 
essenciais à manutenção dos processos críticos ou a preservação patrimonial;  

IV – eventos não relacionados à atividade do processo legislativo;  

Art. 3º Os Contratos Administrativos de fornecimento ou prestação de 
serviços não previstos no art. 1º também poderão sofrer suspensão temporária 
da execução ou sofrer alterações, após análise técnica de cada Diretoria e 
respectiva fiscalização contratual, com as devidas justificativas, por imposição 
das circunstâncias supervenientes imprevisíveis e de consequências 
incalculáveis, impeditivas da execução plena do ajustado, haja vista os 
impactos orçamentários e financeiros na receita federal e estadual decorrentes 
da paralização temporária da atividade econômica do Estado do Espírito Santo 
para prevenção do contágio pelo coronavírus (Covid-19), com observância dos 
dispositivos estabelecidos na Lei de Licitações e Contratos 8.666/93.  

§1º A Direção Geral da Secretaria, em conjunto com as Diretorias e 
respectivos fiscais de contrato, deverá providenciar, unilateralmente, as 
supressões possíveis nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, observado a conveniência e 
oportunidade e o interesse público.  

§2º A Direção Geral da Secretaria em conjunto com as Diretorias e 
respectivos fiscais de contrato poderão promover supressões acima de 25% 
nas obras, serviços ou compras, por acordo das partes, caso as circunstâncias 
atuais não permitam a execução do ajuste nos termos contratuais originários.  

Art. 4º A Direção Geral da Secretaria, em conjunto com as Diretorias e 
respectivos fiscais de contrato, determinará às empresas prestadoras de 
serviços a redução do contingente de colaboradores ao mínimo necessário, 
sem prejuízo da remuneração daqueles cuja presença esteja temporariamente 
dispensada, garantida, em princípio, pela continuidade dos pagamentos 
mensais da ALES às contratadas.  



Parágrafo único. as empresas contratadas, no que couber, devem 
excluir dos vencimentos desses colaboradores, a partir da data da dispensa 
temporária, a parcela correspondente ao vale-transporte, eis que estritamente 
indenizatória, além de incompatível com o isolamento social que o combate à 
pandemia requer, sendo os valores excluídos a esse título abatidos dos 
pagamentos a serem realizados pela ALES.  

Art. 5º Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/932, a 
Direção Geral da Secretaria deverá promover as alterações contratuais 
necessárias, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa 
remuneração, objetivando a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato.  

Art. 6º A Secretaria de Gestão de Pessoas, com a participação das 
respectivas chefias, deverá providenciar a concessão imediata de férias aos 
servidores e estagiários que se encontrem com período aquisitivo completo, 
cujas atividades não sejam essenciais à continuidade do funcionamento da 
ALES em regime não presencial. Parágrafo único. A concessão das férias nos 
termos do caput ocorrerá imediatamente, sem prejuízo de eventual interrupção 
em razão do restabelecimento posterior das atividades presenciais na ALES, 
em conformidade com o Ato 1.238/2009, nos termos do §11, Art. 115 da Lei 
Complementar Estadual nº 46 de 31 de janeiro de 1994.  

Art. 7º Ficam revogados todos os pontos facultativos estabelecidos no 
calendário anual aprovado na forma do Ato 2.383.  

Art. 8º A Secretaria de Gestão de Pessoas deverá adotar as medidas 
administrativas necessárias para que cessem os pagamentos das Funções 
Gratificadas e adicionais, tais como penosidade, periculosidade e 
insalubridade, cuja percepção esteja vinculada ao exercício de atividades 
estritamente presenciais.  

Art. 9º A Secretaria de Gestão de Pessoas deverá adotar as medidas 
administrativas necessárias para a revogação da cessão de servidores, nas 
quais a ALES for a cessionária, ressalvados os casos de servidores cedidos 
que desempenhem funções estratégicas e imprescindíveis à manutenção do 
funcionamento, presencial ou não, da ALES.  

Art.10 Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.  

Palácio Domingos Martins, em Vitória, 08 de abril de 2020.  

ERICK MUSSO 

Presidente 

Este texto não substitui o publicado no D.P.L de 08/04/2020. 

 

 


