
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 

 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 
(*) PORTARIA Nº 002/2009 

 
Estabelece regras para atuação dos 
Coordenadores das Setoriais da 
Procuradoria Geral da Assembleia 
Legislativa. 
  

O Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, especialmente as previstas 
no art. 8º, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 14.06.2004, c/c 
os artigos 6º, §§ 3º e 4º, do Ato nº 2517, publicado no Diário do Poder 
Legislativo de 28.03.2008; resolve: 

 
Art. 1º Nos termos do artigo 6º, §§ 3º e 4º do Ato nº 2517/08, a 

coordenação das setoriais existentes na Diretoria Legislativa da Procuradoria 
será exercida em conformidade com as regras previstas nesta Portaria.  

 
§ 1º O exercício da coordenação de setorial pressupõe o cumprimento 

de todas as atribuições explicitas ou implicitamente previstas nesta Portaria e 
na legislação pertinente, incluídos atos e portarias respectivos, sem prejuízo 
das funções inerentes ao cargo de procurador. 

 
§ 2º Cada setorial tem um coordenador, que é responsável pela 

articulação para emissão de parecer conjunto e por outras tarefas designadas 
pelo Diretor Legislativo da Procuradoria, além das previstas nesta Portaria. 

 
§ 3º A coordenação de cada setorial será exercida pelo procurador que 

a integre, designado pela Mesa para o exercício de função gratificada, ouvido o 
Procurador-Geral.  

 
Art. 2º Em conformidade com o artigo 6º do Ato da Mesa nº 2488/08, a 

coordenação das Setoriais da Procuradoria importará ao procurador designado, 
dentre outras atribuições e responsabilidades decorrentes ou legalmente 
previstas, as seguintes:  

 
I – organizar, coordenar e supervisionar os serviços da setorial;  
 
II – controlar frequência dos servidores lotados na setorial; 
 
III – requisitar e controlar o material utilizado na setorial; IV – elaborar 

relatórios e pareceres pertinentes as suas atividades;  
 



V – zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos que dão 
sustentação técnico administrativa à Setorial, bem como adotar providências 
para solução de eventuais problemas;  

 
VI – supervisionar o andamento das atividades desenvolvidas pela 

equipe de apoio administrativo respectiva;  
 
VII – prestar informações à chefia imediata e atender aos pedidos da 

Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa;  
 
VIII – exercer as demais funções inerentes a seu mister.  
§ 1º As atribuições previstas nos incisos do caput deste artigo serão 

desempenhadas em auxílio ao Diretor Legislativo da Procuradoria e por seu 
intermédio.  

 
§ 2º Ainda constituem atribuições e responsabilidades adicionais e 

específicas de todos os coordenadores das Setoriais da Procuradoria:  
 

I – se responsabilizar pela articulação para emissão de parecer 
conjunto, quando as circunstâncias assim exigirem;  

 
II – executar tarefas designadas pelo Diretor Legislativo da 

Procuradoria, ainda que inerentes às atividades e rotinas administrativas do 
órgão;  

 
III - executar tarefas designadas pelo Procurador-Geral relativas às 

atividades administrativas ou relacionadas aos processos administrativos, 
legislativos ou judiciais, especialmente, para suprir eventuais carências ou 
inoperância do procurador regularmente designado;  

 
IV – prestar informações para a Procuradoria e demais Órgãos da 

Assembleia, visando atender aos interesses da Administração com agilidade e 
eficiência;  

 
V – coordenar o controle de todas as atividades desenvolvidas na 

Setorial, fazendo organizar o registro sistemático de todos os processos e 
documentos produzidos no seu âmbito;  

 
VI – manter permanente interlocução com o Diretor Legislativo da 

Procuradoria, com o Subprocurador-Geral e com o Procurador-Geral, dando-
lhes ciência de todas as atividades da Setorial, bem como apresentar 
sugestões e alternativas para a eficiência e permanente aprimoramento das 
atividades desenvolvidas; 

 
VII – auxiliar as autoridades que integram o Poder Legislativo, quando 

solicitado ou designado, para prestar informações em questões relacionadas à 
respectiva Setorial;  
 



VIII – responsabilizar-se pela coordenação dos trabalhos produzidos na 
Setorial, ainda que compartilhado com outro procurador de sua respectiva área 
temática ou não;  

 
IX – apresentar ao Colegiado da Procuradoria, quando requisitado pelo 

Procurador-Geral, relatório sintético de suas atividades;  
 
X – apresentar mensalmente para a Procuradoria Geral, relatório 

circunstanciado das atividades desenvolvidas pela Setorial;  
 
XI – executar o levantamento das necessidades administrativas com 

vista ao bom andamento dos trabalhos desenvolvidos na setorial;  
 
XII – auxiliar o Diretor Legislativo da Procuradoria no controle dos 

prazos e da produtividade relativos a respectiva setorial; 
 
XIII – colaborar com os setores que tratem de matéria relacionada à 

área temática da respectiva setorial para excelência dos trabalhos 
desenvolvidos;  

XIV – participar de reuniões mensais junto com os coordenadores das 
demais setoriais com o Procurador-Geral, o Subprocurador-Geral e o Diretor 
Legislativo da Procuradoria;  

 
XV – efetivar reuniões quinzenais entre os procuradores que integram 

a respectiva setorial;  
 
XVI – viabilizar medidas para tornar homogêneos os entendimentos em 

matéria idêntica ou correlata dentre os procuradores que integram a setorial.  
 
Art. 3º Sem prejuízo das atribuições e responsabilidades descritas no 

artigo 2º desta Portaria, o Coordenador da Setorial Judicial tem como 
responsabilidades específicas e inerentes a sua setorial:  

 
I – acompanhar todos os processos judiciais de interesse da 

Assembleia Legislativa, mesmo quando designado outro procurador, 
informando o Procurador-Geral da necessidade de intervenção, notadamente 
quando houver desvio das diretrizes traçadas pela Mesa ou da designação 
constante da respectiva ordem de serviço;  

 
II – acompanhar os agentes e servidores da Assembleia Legislativa em 

audiências e atos judiciais, nos processos de interesse institucional, quando 
não designado procurador para esse fim ou nas suas ausências ou 
impedimentos, apresentando imediato relatório ao Procurador-Geral;  

 
III – zelar para que as intimações, notificações e citações de 

representantes da Administração da Assembleia Legislativa sejam efetivadas 
na presença de procurador e em conformidade com os §§ 4º, 5º e 6º do artigo 
11 do Ato nº 2517/08;  

 



IV – orientar as unidades e órgãos da Assembleia Legislativa, por 
designação do Procurador-Geral ou na sua ausência, zelando pela 
permanência na Setorial Judicial de pelo menos um procurador durante o 
expediente da Instituição, em conformidade com o § 3º do artigo 11 do Ato nº 
2517/08;  

 
V – manter interlocução harmoniosa com a Procuradoria Geral do 

Estado, relativamente aos processos de interesse comum com a Procuradoria 
da Assembleia Legislativa;  
 

VI - supervisionar e auxiliar os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de 
Acompanhamento Judicial – GAJ, previsto no art. 5º do Ato nº 2517/08, 
especialmente o seguinte:  

 
a) organização do cadastro de processos judiciais ativos e inativos;  
 
b) organização e manutenção de dossiês dos processos judiciais;  
 
c) acompanhamento diário dos processos judiciais ativos;  
 
d) informação ao Procurador-Geral sobre a tramitação e providências 

cabíveis a serem adotadas nos processos judiciais;  
 

e) manutenção de rigoroso controle dos prazos de todos os processos 
judiciais, acompanhando em cada fase e instância.  

 
Art. 4º Sem prejuízo das atribuições e responsabilidades descritas no 

artigo 2º desta Portaria, o Coordenador da Setorial Administrativa de Licitações 
e Contratos tem como responsabilidades específicas e inerentes a sua setorial:  

 
I – acompanhar todos os processos administrativos de interesse da 

Assembleia Legislativa, cuja natureza seja de licitações e contratos, mesmo 
quando designado outro procurador, informando o Procurador-Geral da 
necessidade de intervenção, notadamente quando houver desvio de finalidade 
ou ilegalidade;  

 
II – acompanhar os agentes e servidores da Assembleia Legislativa em 

audiências e reuniões nos casos referentes à matéria temática de sua setorial e 
de interesse institucional, quando não designado procurador para esse fim ou 
nas suas ausências ou impedimentos, apresentando imediato relatório ao 
Procurador-Geral;  

 
III – auxiliar a Comissão de Licitação e o Pregoeiro na interpretação de 

normas pertinentes ao seu campo temático e na elaboração de respostas aos 
recursos que devam decidir; 

 
IV – orientar as unidades e órgãos da Assembleia Legislativa nas 

matérias de pertinência temática, por designação do Procurador-Geral ou na 
sua ausência, zelando pela permanência na Setorial Administrativa de 



Licitações e Contratos de pelo menos um procurador durante o expediente da 
Instituição, em conformidade com o § 3º do artigo 11 do Ato nº 2517/08;  

 
V – manter interlocução harmoniosa com os demais órgãos do Estado 

de mesma pertinência temática para tornar homogêneas a interpretação e a 
aplicação de normas e implantação de rotinas administrativas comuns.  

 
Art. 5º Sem prejuízo das atribuições e responsabilidades descritas no 

artigo 2º desta Portaria, o Coordenador da Setorial Administrativa de 
Servidores e Diversos tem como responsabilidades específicas e inerentes a 
sua setorial:  

 
I – acompanhar todos os processos administrativos de interesse da 

Assembleia Legislativa, cuja natureza seja administrativa referente a servidores 
ou a assuntos diversos de licitações e contratos, mesmo quando designado 
outro procurador, informando o Procurador Geral da necessidade de 
intervenção, notadamente quando houver desvio de finalidade ou ilegalidade;  
 

II – acompanhar os agentes e servidores da Assembleia Legislativa em 
audiências e reuniões nos casos referentes a matéria temática de sua setorial e 
de interesse institucional, quando não designado procurador para esse fim ou 
na sua ausência ou impedimento, apresentando imediato relatório ao 
Procurador-Geral;  

 
III – auxiliar o Grupo de Recursos Humanos – GRH e o Grupo de 

Direitos e Vantagens - GDV na interpretação de normas pertinentes ao campo 
temático de sua setorial e na elaboração de respostas aos requerimentos que 
devam decidir;  
 

IV – orientar as unidades e órgãos da Assembleia Legislativa nas 
matérias de pertinência temática, por designação do Procurador-Geral ou na 
sua ausência, zelando pela permanência na Setorial Administrativa de 
Servidores e Diversos de pelo menos um procurador durante o expediente da 
Instituição, em conformidade com o § 3º do artigo 11 do Ato nº 2517/08;  

 
V – manter interlocução harmoniosa com os demais órgãos do Estado 

de mesma pertinência temática para tornar homogênea a interpretação e a 
aplicação de normas e implantação de rotinas administrativas comuns.  

 
Art. 6º Sem prejuízo das atribuições e responsabilidades descritas no 

artigo 2º desta Portaria, o Coordenador da Setorial Legislativa, tem como 
responsabilidades específicas e inerentes a sua setorial:  

 
I – acompanhar todos os processos legislativos da Assembleia 

Legislativa, mesmo quando designado outro procurador, informando o 
Procurador-Geral da necessidade de intervenção, notadamente quando houver 
descumprimento das regras constitucionais e regimentais que norteiam o 
processo legislativo estadual;  

 



II – coordenar a consultoria e o assessoramento jurídico às comissões 
permanentes e temporárias e aos demais órgãos de natureza legislativa, nos 
termos das normas estabelecidas na legislação vigente e em portaria 
específica;  

 
III – acompanhar os agentes e servidores da Assembleia Legislativa 

em audiências públicas e reuniões nos casos referentes a matéria temática de 
sua setorial e de interesse institucional, quando não designado procurador para 
esse fim ou na sua ausência ou impedimento, respeitado o disposto em 
portaria específica no inciso anterior, apresentando imediato relatório ao 
Procurador-Geral;  

 
IV – orientar as unidades e órgãos da Assembleia Legislativa nas 

matérias de pertinência temática, por designação do Procurador-Geral ou na 
sua ausência, zelando pela permanência na Setorial Legislativa de pelo menos 
um procurador durante o expediente da Instituição, em conformidade com os § 
3º do artigo 11 do Ato nº 2517/08;  

 
V – manter interlocução harmoniosa com os demais órgãos do Estado 

de mesma pertinência temática para tornar homogêneas a interpretação e a 
aplicação de normas e implantação de rotinas legislativas comuns.  

 
Art. 7º Nos termos do artigo 6º, § 1º, do Ato nº 2517/08, a composição 

das Setoriais da Procuradoria da Assembleia Legislativa fica estabelecida na 
forma das designações constantes do Anexo I, que integra esta Portaria.  

 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Assembleia Legislativa, em 15 de setembro de 2009.  

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
PROCURADOR-GERAL 

 

(Publicada no DPL do dia 17/09/2009) 

 

ANEXO I 

 
 
DESIGNAÇÃO DOS PROCURADORES QUE COMPÕEM AS 

SETORIAIS DA PROCURADORIA 
 

I - SETORIAL JUDICIAL 1. Alécio Jocimar Favaro (coordenador) 

2. Edina Rangel Lourenço 

 
II- SETORIAL DE 
LICITAÇÕES E 
CONTRATOS  

 

1. Matusalém Dias de Moura (coordenador) 

2. João Manoel Miranda Nunes  

III - SETORIAL DE 
SERVIDORES E 
DIVERSOS 

1. Léa Helena Lyrio Peres (coordenadora) 

2.Valeska Paranhos Fragoso 



 
IV - SETORIAL 

LEGISLATIVA 
1. Mário César Maia Gama (coordenador) 

2. Fernando José Silva 

3. Gustavo Merçon 

4. Hélcio Joaquim Correa Mesquita 

5. Carli Margarida Guarnier Silva 

6. José Arimatheia Campos Gomes 

7. Sandra Maria Cuzzuol Lóra 
 

8. Valmir Castro Alves 
 

 
(*) Reproduzida por ter sido publicada com incorreção. 


