
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 

 
ATO N.º 576, DE 17 DE MARÇO DE 2021. 

 
Dispõe sobre a atualização das 
medidas de prevenção à infecção e 
à propagação do COVID19 no 
âmbito da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições regimentais;  
 
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 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 de 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 a necessidade de se assegurar condições mínimas para 

a manutenção dos trabalhos administrativos presenciais da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, com observância de regras para a 
preservação da saúde dos servidores;  

 
Considerando o Decreto nº. 4838-R, de 17 de março de 2021, que 

dispõe sobre medidas qualificadas extraordinárias pelo prazo de 14 (quatorze) 
dias para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
Coronavírus. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Editar o presente Ato que dispõe sobre novos procedimentos e 

regras para fins de prevenção à infecção e propagação do Coronavírus 
(COVID-19) no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
(ALES).  
 

Parágrafo único. As ações de restrição ou ampliação para o exercício 
de atividades presenciais no âmbito da ALES serão pautadas em informações 
técnico-científicas prestadas por órgãos públicos, como o Ministério da Saúde, 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, em especial, a Secretaria de 
Estado da Saúde do Espírito Santo.  

 



Art. 2º No período de vigência deste Ato: 
 

I – a ALES funcionará em horário especial, das 12h até às 18h;  
 
II – a entrada e a saída às dependências da ALES ficarão restritas 

ao acesso da garagem localizada na Rua Tenente Mário Francisco Brito;  
 
III - todos os setores deverão funcionar presencialmente no horário 

descrito no inciso I;  
 
IV - as atividades da Assembleia Cidadã permanecem sem 

atendimento presencial ao público, mantido o trabalho administrativo interno e 
atendimento remoto à população sempre que possível;  

 
V - todos os setores deverão manter os ambientes de trabalho 

arejados por ventilação natural, com portas e janelas abertas, para circulação 
de ar;  

 
VI - o distanciamento entre servidores nos respectivos setores deve 

ser de, no mínimo, 1,5m (um metro e cinquenta centímetros);  
 
VII - cada chefia de setor deverá garantir o estabelecimento e a 

observância de limite máximo de pessoas no mesmo ambiente, de acordo com 
suas dimensões.  

 
§1º. Caberá à respectiva chefia organizar a jornada de trabalho, 

proporcionando o distanciamento estabelecido na forma dos incisos V e VI.  
 
§2º. Mediante solicitação da chefia de setor, a Diretoria de 

Infraestrutura e Logística deverá implementar as modificações físicas 
necessárias para atendimento ao disposto no inciso V, bem como outras 
medidas possíveis à otimização da proteção dos servidores.  

 
§3º. As chefias imediatas deverão, ainda: 
 
 I – orientar permanentemente os servidores em atividade presencial 

para que não compartilhem objetos pessoais de trabalho, tais como fones de 
ouvido, celulares, canetas, lápis, copos, vasilhas e outros; 

 
II – estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de 

água.  
 
Art. 3º. O Diretor-Geral da Secretaria, o Secretário-Geral da Mesa, o 

Procurador-Geral, o Secretário de Gestão de Pessoas e o Secretário de 
Comunicação Social deverão adotar medidas administrativas necessárias para 
a manutenção de todos os setores essenciais ao funcionamento da 
Assembleia, com o mínimo necessário de servidores.  

 
§1°. Será priorizada, sempre que possível, a realização de trabalhos 

à distância, em regime de home office.  



 
§2°. Os servidores dispensados do comparecimento presencial 

devem permanecer realizando suas atividades na modalidade home office, com 
a mesma disponibilidade e produtividade.  

 
Art. 4º - O acesso às dependências da ALES fica restrito a deputados, 

servidores e terceirizados imprescindíveis à manutenção de serviços, sendo 
vedada a circulação da população nas suas dependências.  

 
§1º. A chefia de cada setor deverá encaminhar à Direção Geral da 

Secretaria lista dos servidores que irão realizar as atividades presenciais, 
ficando o acesso ao prédio restrito àqueles relacionados.  

 
§2º. Fica vedada a circulação de familiares dos servidores, inclusive 

de passagem pela garagem do subsolo.  
 
Art. 5º Os servidores que se enquadrem em condições de risco ficam 

dispensados do comparecimento presencial.  
 
Parágrafo único. Os servidores dispensados na forma do caput 

deverão comprovar à chefia imediata o preenchimento das condições de 
dispensa. 

 
Art. 6º Servidores com sintomas similares aos da gripe e que tenham 

tido contato com pessoa contaminada pelo Coronavírus (COVID-19) deverão 
ser prontamente afastados das atividades presenciais.  

 
§ 1º O afastamento deve ser imediatamente comunicado pelas chefias 

à Secretaria de Gestão de Pessoas.  
 
§2º. A Secretaria de Gestão de Pessoas, por intermédio da 

Coordenação do Centro de Saúde e Assistência Social, deverá acompanhar a 
evolução de casos suspeitos, até a conclusão sobre a confirmação ou não de 
contágio, mediante contato com o servidor afastado, devendo comunicar 
imediatamente à Direção Geral da Secretaria em caso de confirmação.  

 
Art. 7º. A Secretaria de Gestão de Pessoas deverá:  
 

I – orientar os servidores para que comuniquem imediatamente 
sintomas da doença às suas chefias;  

II - manter vigilância, em contato com as chefias em atividade 
presencial, para identificação de casos suspeitos de infecção;  

III – fornecer informações aos trabalhadores sobre as principais 
medidas de prevenção a infecção por COVID-19 conforme vem sendo 
divulgado pelos órgãos oficiais de saúde e fornecer material informativo sobre o 
assunto.  

 
Art. 8º. Fica restrito o acesso de, no máximo, 02 (dois) servidores 

concomitantemente em cada gabinete.  



§1º. Fica facultada a cada deputado a possibilidade de realização de 
atividades presenciais na forma deste artigo ou a manutenção da realização 
das atividades em sistema exclusivamente de home office.  

 
§2º. As disposições deste Ato relativas às regras para 

funcionamento dos setores administrativos aplicam-se à administração dos 
gabinetes. 

 
Art. 9º. Serão realizados exclusivamente de modo virtual os seguintes 

eventos:  
I - sessões ordinárias e extraordinárias; 
 
 II - reuniões de comissões permanentes e temporárias;  
 
III - sessões solenes;  
 
IV - reuniões de frentes parlamentares;  
 
V – eventos de lideranças partidárias;  
 
VI – audiências públicas;  
 
VII – cursos e eventos da Escola do Legislativo;  
 
VIII – palestras, seminários e demais eventos que envolvam 

aglomeração de pessoas.  
 
Parágrafo único. Os eventos aos quais deva ser dada publicidade 

deverão ser previamente agendados com a Secretaria Geral da Mesa e com a 
Secretaria de Comunicação Social para fins de garantir a viabilidade das 
transmissões virtuais.  

 
Art. 10. Para acesso ao edifício da ALES, será exigida a medição de 

temperatura dos ingressantes, sendo indispensável a descontaminação de 
mãos, com utilização de álcool 70º, e a utilização de máscaras, além de outras 
medidas sanitárias eventualmente necessárias.  

 
Parágrafo único. Serão disponibilizados dispensers de álcool nos 

acessos ao prédio da ALES, bem como em locais estratégicos de trânsito de 
servidores.  

 
Art. 11. A Direção Geral da Secretaria deverá elaborar planos de 

limpeza e desinfecção, realizados periodicamente, repetidas vezes ao longo do 
expediente, em especial nos ambientes com movimentação de pessoas. 

 
Art. 12. Os servidores em atividade não presencial, na modalidade 

home office, deverão permanecer disponíveis e produtivos, bem como obrigam-
se a adotar as medidas necessárias para prevenção à infecção e propagação 
do Coronavírus (COVID-19), sob pena de responderem a processo 



administrativo disciplinar, em virtude da vinculação ao objetivo da dispensa de 
comparecimento presencial, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

 
Parágrafo único. Todos os servidores dispensados temporariamente do 

trabalho presencial deverão ficar à disposição para eventual convocação, em 
qualquer tempo, mediante necessidade superveniente.  

 
Art. 13. As ações ou omissões que violem o disposto neste Ato 

sujeitam o autor a sanções penais, civis, éticas e administrativas.  
 
Art. 14. Este Ato entra em vigor no dia 18 de março de 2021, com 

vigência limitada até 31 de março de 2021 (inclusive), revogando-se 
expressamente o Ato nº 3.864/2020. 

 
Palácio Domingos Martins, em Vitória 17 de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
Este texto não substitui o publicado no D.P.L de 17/03/2021. 


