
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 

 

PORTARIA Nº 319, DE 03 DE JULHO DE 2009. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, e:  

 
- considerando o teor do Art. 94 c/c o Art. 11 e seu Parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 46/94;  
 
- considerando o disposto no Art. 4º c/c o Art. 8º e seu § 2º, da 

Resolução nº 1.745, consolidada pela Resolução nº 1.914, de 30.06.1999; 
 
 - considerando a necessidade de atualizar e avaliar as funções 

gratificadas consoante dispõe o Art. 43 e o Art. 44, da Resolução nº 1.745, 
consolidada pela Resolução nº 1.914, de 30.06.1999, 

 
                                              RESOLVE: 
 
Art. 1º Determinar à Diretoria Legislativa Administrativa – DLA, que 

proceda a um rigoroso exame das funções gratificadas cometidas aos 
diferentes servidores efetivos da Secretaria da Assembleia Legislativa, com 
vistas a uma integral reavaliação e identificação de eventuais distorções ou 
desvios que possam ter ocorrido ao longo do período desde as designações. 

 
Art. 2º Determinar que este exame identifique possíveis equívocos 

conceituais ou designações às quais o conjunto de atribuições adicionais já 
tenham se encerrado tocantemente às definições contidas no Art. 11, “caput” 
da Lei Complementar nº 46/94 c/c o Art. 8º caput da Resolução nº 1.745, 
consolidada pela Resolução nº 1.914 de 30.06.1999 e § 1º, do Art. 1º, do Ato nº 
2.488 publicado no DPL de 17.03.2008.  

 
Art. 3º No exame determinado no Art. 2º, a DLA deverá também 

proceder ao levantamento do efetivo cumprimento do que dispõe o Art. 20 e 
seu Parágrafo único da Lei Complementar nº 46/94 c/c o § 2º, do Art. 1º do Ato 
nº 2.488/2008, com especial atenção à jornada de trabalho e da frequência ao 
serviço.  

 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em Vitória 02 de julho de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
Este texto não substitui o publicado no D.P. L de 07/07/2009. 


