
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 

 

PORTARIA Nº 447, DE 17 DE AGOSTO  DE 2009. 
 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 

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

 
 Considerando a necessidade de modernizarmos os processos 

relativos ao Sistema Integrado de Segurança, especificamente quanto ao 
controle da entrada e saída de bens do prédio da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – ALES, fica determinado que: 
 
 

1 – DOS BENS PATRIMONIAIS DA ALES 
 

1.1 – Em hipótese alguma e sob qualquer pretexto, um bem patrimonial 
pertencente ao Poder Legislativo poderá ser removido das dependências da 
ALES sem a expressa Autorização para Retirada de Equipamentos/Materiais 
Permanentes, emitida pelo Setor de Patrimônio, sob pena de punição a ser 
aplicada ao servidor infrator, de acordo com o previsto no Ato nº 800, de 
15/04/2005 e Lei  Complementar nº 46 de 31/10/1994. 

 
 
1.2 – A emissão de Autorização para Retirada de 

Equipamentos/Materiais Permanentes será efetuada pelo Setor de Patrimônio 
em 03 (três) vias, com a seguinte destinação: 

 

 01 (uma) via para o arquivo do Setor de Patrimônio; 

 01 (uma) via para o Agente de Segurança quando da saída do 
Equipamento/Material Permanente, que irá encaminhar à Coordenação de 
Recepção para proceder o arquivamento; 

 

 01 (uma) via para o portador do Equipamento/Material 
Permanente, que deverá ser apresentada ao Agente de Segurança quando do 
retorno. O referido agente encaminhará ao Setor de Patrimônio para finalizar o 
procedimento. 

 
1.3 – Os servidores da Secretaria da Mesa de Comunicação Social, no 

exercício de suas atividades (reportagem externa), deverão apresentar, quando 
da sua saída, o Passe Livre (emitido pelo Setor de Patrimônio) dos 
Equipamentos/Materiais Permanentes com os devidos números de patrimônio, 
informando que os mesmos têm trânsito livre. 

 



1.4 – Cabe aos Agentes de Segurança conferir as especificações dos 
Equipamentos/Materiais Permanentes que estão sendo retirados, em relação 
às especificações que constam no Passe Livre emitido pelo Setor de 
Patrimônio. 

 
 
2 – DOS BENS DE PROPRIEDADE PARTICULAR 
 
2.1 – A utilização de máquinas e equipamentos elétricos ou eletrônicos 

bem como de outros equipamentos de propriedade dos Deputados ou 
Servidores, nas dependências da ALES, deverá ser previamente informada ao 
Diretor Legislativo Administrativo – DLA. 

 
2.2 – Quando os equipamentos de terceiros necessitarem de 

instalação, serão consultados os setores técnicos competentes, que emitirão 
parecer sobre os aspectos de conveniência, segurança, capacidade da rede de 
energia elétrica e outros. 

 
2.3 – As despesas com a instalação e retirada dos bens particulares 

serão de inteira responsabilidade do proprietário. 
 
2.4 – Cabe à Coordenação de Recepção, quando do ingresso nas 

dependências das ALES de  algum visitante portando bem particular, efetivar o 
registro dos dados (tipo, marca, modelo e número de série) desse bem no 
sistema de controle de acesso. 

 
2.5 - Quando da saída dos referidos bens das dependências da ALES, 

deverá ser efetuada consulta ao registro de entrada do visitante no sistema de 
controle de acesso, caso haja necessidade de comprovação de que o referido 
bem ingressou na ALES na posse desse visitante. Se essa necessidade de 
comprovação for relativa a algum bem particular de Servidor da ALES, este 
deverá obter a competente Autorização de Retirada de Equipamentos/Materiais 
Permanentes a que se refere o item 2.6. 

 
2.6 – Os bens de propriedade particular de visitantes, cujo ingresso não 

tenha eventualmente sido objeto de registro no sistema   de controle de acesso 
ou que sejam pertencentes a Servidor da ALES nos termos do item 2.5, só 
poderão ser retirados das dependências da ALES mediante a emissão, pelo 
Setor de Patrimônio, da Autorização Para Retirada de Equipamentos/Materiais 
Permanentes, devidamente preenchida e assinada, em 03 (três) vias, com a 
seguinte destinação: 

 

 01 (uma) via para o arquivo do Setor de Patrimônio; 
 

 01 (uma) via para o proprietário/portador; 
 

 01 (uma) via para Agente de Segurança quando da saída dos 
bens das dependências da ALES, via essa que deverá ser encaminhada à 
Coordenação de Recepção para arquivamento. 

 



2.7 – Quando se tratar de Equipamentos/Materiais Permanentes de 
outros Órgãos Governamentais ou outros que aqui vierem para proferirem 
palestras, reuniões, etc., deverão ser adotados os mesmos procedimentos 
estabelecidos no item 2.4. 

 
2.8 – A ALES não se responsabiliza pela guarda, nem responde em 

hipótese alguma, por manutenção, reparos, danos ou extravios de bens de 
propriedade particular em suas dependências. 

 
2.9 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
3.0 – Fica revogada a Portaria nº 500, publicada em 30 de junho de 

2006. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 17 de agosto de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

 
 

Este texto não substitui o publicado no D. P.L de 31/08/2009. 


