
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 

 

PORTARIA Nº 03, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019. 
  

Dispõe sobre a designação dos 
Procuradores para consultoria e 
assessoramento nas Comissões 
Permanentes e Sessões Plenárias, e 
dá outras providências. 

. 
 
O PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas atribuições que lhe 
conferem o artigo 8º, incisos VI e XVII, da Lei Complementar Estadual nº 287, 
de 14.06.2004, c/c os artigos 4º, inciso III, e 26, § 1º, ambos do Ato da Mesa nº 
964, publicado no Diário do Poder Legislativo de 15.08/2018, resolve: 

 
 Art. 1º As atividades de consultoria e assessoramento jurídico nas 

Comissões Permanentes e Sessões Plenárias serão reguladas por esta 
Portaria.  

 
Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo, considera-se:  
 

I – Consultoria e Assessoramento Jurídico: toda atividade auxiliar, de 
natureza jurídica e prestada  pessoalmente pelo procurador designado, para o 
exercício das funções institucionais das respectivas Comissões Permanentes e 
Sessões Parlamentares: a) o acompanhamento das reuniões, audiências, 
diligências, visitas técnicas e demais eventos, com assessoramento jurídico;  

 
b) a consultoria jurídica solicitada, por escrito ou verbalmente, 

quando dirigida especificamente ao procurador designado; 
 
 c) a atuação em juízo ou fora dele em defesa das prerrogativas ou 

interesses institucionais.  
 
Art. 2º Ficam designados para consultoria e assessoramento jurídico 

de cada Comissão Permanente da Assembleia Legislativa 02 (dois) 
procuradores, em conformidade com o Anexo I, que integra esta Portaria.  

 
Art. 3º O Plenário será assessorado pelo Procurador Geral ou, por 

designação, pelo Subprocurador-Geral, contando em qualquer caso com o 
auxílio do Coordenador da Setorial Legislativa.  

 
Art. 4º Cada procurador designado nos termos desta Portaria será 

individualmente responsável pelo cumprimento das atribuições inerentes a sua 
designação, independentemente do cumprimento das respectivas atribuições 



pelo outro procurador designado para prestar consultoria e assessoramento 
jurídico a mesma comissão.  

 
§ 1º O procurador designado deve obter junto à secretaria da 

respectiva Comissão Permanente informação acerca do local, do dia e do 
horário de realização de suas reuniões ou sessões ordinárias, 

 
 § 2º Incumbe ao órgão parlamentar a iniciativa de informar ao 

procurador, com a devida antecedência, acerca da realização de reuniões ou 
sessões extraordinárias.  

 
§ 3º Cabe ao procurador designado informar ao Diretor da Procuradoria 

sobre as providências necessárias a sua participação nas reuniões ou eventos 
que ocorrerem fora do recinto da Assembleia Legislativa, com a antecedência 
necessária para que, se for o caso, sejam as mesmas viabilizadas junto à 
Administração.  

 
§ 4º Para a participação a que se refere o parágrafo anterior é 

imprescindível a solicitação formal da respectiva comissão, indicando, dentre 
outros dados, o número de procuradores necessários ao apoio do referido 
evento externo.  

 
Art. 5º Além das designações previstas no anexo a que se refere o 

caput deste artigo, o procurador poderá ser designado para consultoria e 
assessoramento, em processo, nos termos do artigo 11 do Ato nº 964/2018, 
aplicando-se, no que couber, o disposto nesta Portaria. 

 
 Art. 6º O procurador designado deve comunicar a impossibilidade de 

atendimento às designações para assessoramento e consultoria com a 
antecedência necessária para que, se for o caso, se proceda em tempo hábil à 
convocação e o comparecimento de outro procurador para substituí-lo.  

 
§ 1º A comunicação prevista neste artigo será dirigida ao Diretor da 

Procuradoria, a quem compete tomar as providências cabíveis para evitar a 
falta de assessoramento e consultoria ao respectivo órgão, inclusive, 
determinando o seu atendimento por outro procurador.  

 
§ 2º Na impossibilidade de realizar a comunicação ao Diretor da 

Procuradoria, esta será dirigida sucessivamente ao Subprocurador-Geral e ao 
Procurador-Geral, para os mesmos fins.  

 
§ 3º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, caberá ao 

respectivo procurador apresentar ao Diretor da Procuradoria, por escrito, as 
justificativas pelo não atendimento das designações, em até as setenta e duas 
horas posteriores à hora marcada para o início do evento.  

 
§ 4º As justificativas apresentadas dentro do prazo estabelecido no § 3º 

deste artigo serão encaminhadas ao Procurador-Geral, com a devida 
manifestação do Subprocurador-Geral ou do Diretor da Procuradoria para as 
providências cabíveis.  



 
Art. 7º O controle do cumprimento da consultoria e assessoramento a 

cargo do procurador designado será realizada pelo Diretor da Procuradoria.  
 
§ 1º O controle previsto neste artigo será considerado para efeito de 

cálculo da produtividade do procurador designado, inclusive, se for o caso, para 
sua inclusão ou manutenção no RDE, nos termos do § 4º do artigo 26 do Ato nº 
964/2018, sem prejuízo de eventual responsabilização funcional a ser apurada 
na forma da lei.  

 
§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, são imprescindíveis:  
 
I - a designação prévia, realizada nos termos do artigo 2º desta 

Portaria;  
 
II - o registro da presença integral ou ausência do procurador na ata e 

na lista de presença da respectiva reunião ou evento.  
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a 

Portaria nº 002/2013. 
 
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, em 25 de fevereiro de 2019.  
 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurador-Geral 

 
 
Este texto não substitui o publicado no D. P.L de 26/02/2019. 
 
 
                                              ANEXO I 
 
DESIGNAÇÃO PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DAS 

COMISSÕES PERMANENTES E DA CORREGEDORIA GERAL. 
 

 

 
COMISSÃO 

PERMANENTE 
PROCURADORES DESIGNADOS 

01 

 
Comissão de 
Constituição e 
Justiça, Serviço 
Público e Redação 
(semanal) 

Vinicius Oliveira Gomes Lima 
Diovana Barbosa L. Hermesmeyer 

02 

Comissão de 
Finanças, Economia, 
Orçamento, 
Fiscalização, 

Custódio Junqueira Pedroso 
Gustavo Merçon 



Controle e Tomada 
de Contas 
(semanal) 

03 
Comissão de 
Educação 
(quinzenal) 

Alécio Jocimar Fávaro 
Sandra Maria Cuzzuol Lóra 

 

04 
Comissão de Saúde 
e Saneamento 
(semanal) 

Julio Cesar Bassini Chamun 
Paulo da Silva Martins 

 

05 

Comissão de 
Proteção ao Meio 
Ambiente e aos 
Animais 
(quinzenal) 

José Arimathéa Campos Gomes 
Werlen Silva de Oliveira 

06 

Comissão de 
Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Inclusão 
Digital, 
Biossegurança, 
Qualificação 
Profissional, Energia, 
Gás Natural, 
Petróleo e seus 
Derivados 
(semanal) 

Eduardo Rocha Lemos 
Liziane Maria Barros de Miranda 

07 

Comissão de 
Agricultura, de 
Silvicultura, de 
Aquicultura e Pesca, 
de Abastecimento e 
de Reforma Agrária 
(semanal) 

Liziane Maria Barros de Miranda 
Léa Helena Lyrio Peres 

08 

Comissão de Defesa 
da Cidadania e dos 
Direitos Humanos 
(semanal) 

Diovana Barbosa L. Hermesmeyer 
Valmir Castro Alves 

 

09 

Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 
Contribuinte 
(semanal) 

Custódio Junqueira Pedroso 
Werlen Silva de Oliveira 

 

10 
Comissão de 
Turismo e Desporto 
(quinzenal) 

Bruno Rua Baptista 
Ricardo Benetti Fernandes Moça 

 

11 

Comissão de Cultura 
e Comunicação 
Social 
(quinzenal) 

Bruno Rua Baptista 
Matusalém Dias de Moura 

 

12 
Comissão de 
Segurança e 
Combate ao Crime 

Paulo da Silva Martins 
Werlen Silva de Oliveira 



Organizado 
(quinzenal) 

13 

Comissão de 
Infraestrutura, de 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional, 
de Mobilidade 
Urbana e de 
Logística 
(semanal) 

José Arimathéa Campos Gomes 
Léa Helena Lyrio Peres 

14 

Comissão de 
Proteção à criança e 
ao adolescente e de 
Política sobre 
Drogas 
(quinzenal) 

Edina Rangel Lourenço 
Eduardo Rocha Lemos 

 

15 

Comissão de 
Assistência Social, 
Socioeducação, 
Segurança Alimentar 
e Nutricional 
(quinzenal) 

Ricardo Benetti Fernandes Moça 
Gustavo Merçon 

16 
Comissão do 
Cooperativismo 
(semanal) 

Valeska Paranhos Fragoso 
Matusalém Dias de Moura 

 

 
17 
 
 

Sessões Plenárias  
(ordinárias e 
extraordinárias) 

Procurador-Geral da ALES 
Subprocurador-Geral da ALES 

(por designação) 
Coordenador da Setorial Legislativa 

 
 
. 


