
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

RESOLUÇÃO Nº 1.905, 09 DE DEZEMBRO DE 1998. 

(alterada pelas Resoluções nº 1.996./2001, 2.165/2004, 2.781/2009, 
3.123/2011,3.366/2013, 3.419/2013 e  3.994/2015, 4803/2017 e os Atos da Mesa 

que regulamentam 1904/2007, 1584 e 1748/2015 e 1434/2017)  

  

Dispõe sobre a estrutura de pessoal de 
gabinete de Apoio às atividades de 
representação Político-Parlamentar da 
ALES, da Procuradoria e dá outras 
providências. 

  

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 17, XXVI da Resolução nº 
1.600, de 11 de dezembro de 1991 (Regimento Interno) promulga a seguinte 
Resolução: 

 

 Art. 1º Fica instituído o Grupo Específico de Apoio às Atividades de 
Representação Político parlamentar GARP-AL, constituído de cargos de provimento 
em comissão, de livre nomeação e exoneração de recrutamento amplo, a serem 
distribuídos nos seguintes níveis, por Gabinete Parlamentar:1 (Caput com redação 
dada pela Resolução 1.996, de 07.06.2001, publicada em 13.06.2001). 

Art. 1º Fica instituído o grupo Específico de Apoio às Atividades de 
Representação Político-Parlamentar, GARP-AL, constituído de cargos de provimento 
em comissão, de livre nomeação e exoneração, de recrutamento amplo, a serem 
distribuídos nos seguintes níveis, por Gabinete Parlamentar:  

I - AXGRP – Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar; (Inciso 
com redação dada pela Resolução 1.996, de 07.06.2001, publicada em 
13.06.2001). (Revogado pela Resolução 3.419, de 07.08.2013, publicada em 
08.08.2013). 

I - AXGRP - Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar; 
II - AGRP – Agente de Gabinete de Representação Parlamentar; (Inciso 

com redação dada pela Resolução 1.996, de 07.06.2001, publicada em 
13.06.2001). (Revogado pela Resolução 3.419, de 07.08.2013, publicada em 
08.08.2013). 

II - AGRP - Agente de Gabinete de Representação Parlamentar; 

                                                           
1
 Lei Complementar nº 708, de 28.08.2013, DIOES de 29.08.2013: Art. 21. Ficam extintos do quadro que 

compõe o Grupo Específico de Apoio às Atividades de Representação Político-Parlamentar, na forma da 

Resolução Ales nº 1.905, de 11.12.1998, os cargos de Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar e de 

Agente de Gabinete de Representação Parlamentar. 
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III -  MGRP – Motorista de Gabinete de Representação Parlamentar2; (Inciso 
com redação dada pela Resolução 1.996, de 07.06.2001, publicada em 13.06.2001) 

III - MGRP - Motorista de Gabinete de Representação Parlamentar; 
IV - ASGRP – Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar; 

(Inciso com redação dada pela Resolução 1.996, de 07.06.2001, publicada em 
13.06.2001). 

IV - ASGRP - Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar; 
V - TJGRP – Técnico Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar; 

(Inciso com redação dada pela Resolução 1.996, de 07.06.2001, publicada em 
13.06.2001). 

V - TJGRP - Técnico Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar; 
VI - TSGRP – Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar; 

(Inciso com redação dada pela Resolução 1.996, de 07.06.2001, publicada em 
13.06.2001). 

VI - TSGRP - Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar. 
VII - SCGRP – Sub Coordenador de Gabinete de Representação 

Parlamentar; (Inciso acrescido pela Resolução 1.996, de 07.06.2001, publicada em 
13.06.2001). 

VIII - CGGRP – Coordenador Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar; (Inciso acrescido pela Resolução 1.996, de 07.06.2001, publicada em 
13.06.2001). 

IX - SGGRP – Supervisor Geral de Gabinete de Representação Parlamentar; 
(Inciso acrescido pela Resolução 2.026, de 26.12.2001, publicada em 31.12.2001). 

Parágrafo único. Ficam criados e incluídos no Quadro Permanente da 
Secretaria da Assembleia Legislativa os cargos de provimento em comissão de que 
trata este artigo em quantitativos na sua variação máxima, fixada por Ato da Mesa 
da Assembleia Legislativa, por Gabinete de Deputado, na forma do Anexo II, que 
não poderá ser ultrapassada a qualquer título. 

Art. 2º A lotação de Gabinete do Deputado fica constituída de cargos 
distribuídos nos níveis previstos no artigo 1º e o seu provimento será regulamentado 
pela Mesa da Assembleia Legislativa observando obrigatoriamente o limite máximo 
de despesa total de cargos providos até 100 (cem) pontos. (Artigo com redação 
dada pela Resolução 3.419, de 07.08.2013, publicada em 08.08.2013). 

Art. 2º A lotação de Gabinete do Deputado fica constituída de cargos 
distribuídos nos níveis previstos no artigo anterior e o seu provimento será 
regulamentado pela Mesa da Assembleia Legislativa observando obrigatoriamente o 
limite máximo de despesa total de cargos providos até trezentos pontos. (Artigo 
com redação dada pela Resolução 1996, de 07.06.2001, publicada em 
13.06.2001). 

Art. 2º A lotação básica do Gabinete do Deputado fica limitada ao mínimo de 
seis servidores, a serem distribuídos por categoria, na forma numérica prevista nesta 
Resolução, e o seu provimento será regulamentado pela Mesa da Assembléia 
Legislativa, observando, obrigatoriamente, o limite máximo de despesa total de 
cargos providos em até cento e oitenta e um pontos. 

Art. 3º O quantitativo de cargos em comissão de Gabinete de Deputado não 
poderá ultrapassar, na sua variação máxima, a soma de 100 (cem) pontos, sendo 

                                                           
2
 Cargo transformado em Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar (código: ADGRP ) pela Resolução 

2.781, de 22.12.2009, publicada em 24.12.2009. 
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vedada qualquer forma de compensação ou ressarcimento pelas diferenças salariais 
sob o fundamento de não ter sido atingido o limite máximo de pontos. (Caput com 
redação dada pela Resolução 3.419, de 07.08.2013, publicada em 08.08.2013). 

Art. 3º O quantitativo de cargos em comissão de Gabinete de Deputado não 
poderá ultrapassar, na sua variação máxima, a soma de trezentos pontos, 
observado o fator de correspondência oitenta e oito, sendo vedado qualquer forma 
de compensação ou ressarcimento pelas diferenças salariais sob o fundamento de 
não ter sido atingido o limite máximo de pontos. (Caput com redação dada pela 
Resolução 1996, de 07.06.2001, publicada em 13.06.2001). 

Art. 3º O quantitativo de cargos em comissão de Gabinete de Deputado, não 
poderá ultrapassar a sua variação máxima, na forma do Anexo III, que acompanha 
esta Resolução, e que passa a integrar o Quadro Permanente da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, observados os seguintes princípios: 

I - o conjunto de cargos em cada Gabinete Parlamentar, não poderá 
ultrapassar a soma de cento e oitenta e um pontos, observado o fator de 
correspondência oitenta e oito, vedada qualquer outra forma de localização; 

II - não serão compensadas ou ressarcidas diferenças salariais, sob o 
fundamento de não ter sido atingido o limite máximo de pontos. 

§ 1º Na hipótese de reajustamento diferenciado dos vencimentos para o 
pessoal da Secretaria da Assembleia, o fator de correspondência previsto nesta 
Resolução será recalculado na mesma data e na mesma proporção, tendo-se como 
base a menor relação atribuída ao cargo comissionado de que trata esta Resolução, 
com sua atual pontuação. 3 

§ 2º Quando o servidor ocupante de cargo efetivo exercer cargo em 
comissão integrante do Grupo Específico de Apoio às Atividades de Representação 
Político-Parlamentar – GARP –AL e optar pelo recebimento da gratificação pelo 
exercício de cargo comissionado serão computados apenas os pontos referentes ao 
valor desta gratificação, observado o fator de correspondência previsto neste artigo. 
(Parágrafo acrescido pela Resolução 2.165, de 15.04.2004, publicado em 
20.04.2004). 

Art. 4º As indicações para a composição de cada Gabinete Parlamentar 
serão renovadas: 

I - no início da legislatura, dentro de até trinta dias, contados de sua 
instalação; 

II - quando houver substituição do Deputado, dentro de até trinta dias da 
posse do suplente; 

III - quando assim o entender o Deputado, observado o disposto nesta 
Resolução. 

Art. 5º O quantitativo de cargos por Gabinete Parlamentar será aprovado por 
deliberação da Mesa da Assembleia, no início da Legislatura, mediante indicação 
exclusiva do Deputado, e vigorará a partir do primeiro dia do mês subsequente à sua 
publicação, e só poderá ser alterado ou renovado após cento e vinte dias, se 
necessário, observado o seguinte: 

                                                           
3
 A alteração da numeração do parágrafo único do artigo 3º se deu tão somente por questões didáticas, tento 

em vista o fato da Resolução 2.165, de 15.04.2004, publicado em 20.04.2004, não ter efetuado tal 

renumeração. Contudo, enquanto não for reeditado o dispositivo, oficialmente, o indigitado artigo segue com o 

parágrafo único e com o § 2º. 
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I - o conjunto dos cargos de cada gabinete parlamentar não excederá o 
limite previsto no art. 3º, observadas as correspondências estabelecidas nos Anexos 
que integram esta Resolução e a estrutura básica prevista; 

II - a lotação básica de cargos, mínima e obrigatória, por Gabinete 
Parlamentar é composta de:  

a) um cargo de Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar; 
b) um Técnico Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar; 
c) um Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar; 
d) um Motorista de Gabinete de Representação Parlamentar; 
e) um Agente de Gabinete de Representação Parlamentar; 
f) um Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar. (Inciso 

revogado pela Resolução 1996, de 07.06.2001, publicada em 13.06.2001). 
III - a indicação a que se refere este artigo será feita com observância da 

qualificação e das especificações prevista nesta Resolução, atendidos os requisitos 
básicos para provimento de cargo público; 

IV - não serão compensadas ou complementadas quaisquer diferenças de 
remuneração sob o fundamento de não-obtenção do número de pontos; 

V - as alterações na lotação numérica de cada Gabinete Parlamentar serão 
objeto de deliberação da Mesa da Assembleia, observado o interstício mínimo de 
cento e vinte dias, e vigorarão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de 
sua publicação; 

VI - na hipótese de posse de suplente de Deputado, a composição dos 
cargos do Gabinete Parlamentar será formalizada no prazo de até trinta dias, após 
sua posse. 

Art. 6º O ato de provimento ou de exoneração de cargo em comissão de 
Gabinete Parlamentar é de competência exclusiva da Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa e será precedido de provocação escrita e exclusiva do Deputado titular 
do respectivo gabinete. 

§ 1º O ocupante de cargo em comissão de que trata esta Resolução fica 
automaticamente exonerado quando: 

I - do encerramento da Legislatura; 
II - do afastamento do Deputado para exercício de cargo público permitido 

pela Constituição; 
III - da ocorrência de vaga na Assembleia Legislativa, em razão de 

falecimento, renúncia ou perda de mandato do Deputado. 
§ 2º A exoneração do servidor faz cessar o gozo de férias ou licença médica, 

mas não lhe retira o direito à percepção da remuneração enquanto vigorar a 
concessão em qualquer das modalidades. 

Art. 7º  As indicações para provimento dos cargos de cada Gabinete serão 
efetuadas quando: 

I - do início da legislatura, dentro de até trinta dias, contados de sua 
instalação; 

II - houver substituição do Deputado, dentro de até trinta dias da posse do 
suplente; 

III - assim o entender o Deputado, observado o disposto nesta Resolução. 
Art. 8º A qualificação exigida para provimento dos cargos de que trata esta 

Resolução e as atribuições a eles inerentes são as constantes no Anexo I, bem 
como aquelas que sejam decorrentes da função principal de apoiar as atividades de 
representação político-parlamentar interna ou externa dos Deputados Estaduais. 
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(Caput com redação dada pela Resolução 3.123, de 19.12.2011, publicada em 
22.12.2011). 

Art. 8º A qualificação exigida para provimento dos cargos de que trata esta 
Resolução e as atribuições a eles inerentes são as constantes no Anexo I 

§ 1º O apoio à função de representação político-parlamentar, inerente ao 
exercício do mandato parlamentar e não privativa dos Deputados Estaduais, será 
desempenhado de forma interna, dentro das dependências da sede da Assembleia 
Legislativa, ou externa, fora da sede da Assembleia Legislativa, em todo território 
estadual, sendo que: (Parágrafo com redação dada pela Resolução 3.366, de 
06.03.2013, publicada em 08.03.2013). 

I - ficará a cargo do Deputado Estadual solicitar à Mesa Diretora a nomeação 
e ou exoneração dos servidores que comporão o quadro de pessoal em comissão 
de seu Gabinete Parlamentar, indicando, por ofício, os nomes dos servidores que 
exercerão suas atividades de representação político-parlamentar externas, e, dentre 
estes, o servidor ou servidores responsáveis pelo controle de frequência e 
desempenho das atividades; (Inciso incluído pela Resolução 3.366, de 
06.03.2013, publicada em 08.03.2013). 

II - para tornar mais eficiente a atuação externa dos servidores a que se 
refere este artigo, o Deputado poderá determinar, nos termos do inciso I, sua 
localização nos municípios, mantidos sob sua responsabilidade, desde que 
destinados exclusivamente à atividade parlamentar, garantindo o fortalecimento do 
gabinete interno, com o recebimento das demandas da sociedade encaminhadas 
por esses servidores. (Nova redação dada pela Resolução 3.994, de 26.05.2015, 
publicada em 27.05.2015). 

II - fica limitado a 08 (oito) o número máximo de cargos em comissão que 
poderão exercer suas atividades de representação político-parlamentar externas. 
(Inciso incluído pela Resolução 3.366, de 06.03.2013, publicada em 08.03.2013). 

Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo são 
desempenhadas com relativa autonomia, sob regime de confiança do titular a que 
esteja imediatamente subordinado o servidor. 

§ 1º As atribuições de que trata este artigo são desempenhadas com relativa 
autonomia, sob regime de confiança do titular a que esteja imediatamente 
subordinado o servidor. (Parágrafo renumerado pela Resolução 2.165/2004, de 
15.04.2004, publicado em 20.04.2004). 

§ 1º O apoio à função de representação político-parlamentar interna ou 
externa dos Deputados Estaduais constitui a atividade primordial dos cargos a que 
se refere este artigo e pressupõe o exercício de qualquer atribuição inerente ao 
exercício do mandato parlamentar, desde que não privativa do respectivo Deputado 
Estadual. (Parágrafo com redação dada pela Resolução 3.123, de 19.12.2011, 
publicada em 22.12.2011). 

§ 2º As atribuições de que trata este artigo são desempenhadas com relativa 
autonomia em todo território estadual. (Parágrafo com redação dada pela 
Resolução 3.123, de 19.12.2011, publicada em 22.12.2011). 

§ 2º Qualquer um dos ocupantes dos cargos previstos nos incisos I a VI do 
artigo 1º desta Resolução poderá conduzir o veículo oficial colocado à disposição do 
Deputado, desde que habilitado e designado para a função de motorista, ficando 
sujeito ao cumprimento das atribuições e qualificações previstas no item 04 do 
/anexo I desta Resolução. (Parágrafo acrescido pela Resolução 2.781, de 
22.12.2009, publicada em 24.12.2009). 
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§ 3º O servidor designado como responsável pelo controle de frequência e 
desempenho das funções externas deverá apresentar ao Gabinete Parlamentar do 
respectivo Deputado Estadual relatório mensal de frequência e atividades 
desenvolvidas por cada servidor em exercício externo. (Parágrafo incluído pela 
Resolução 3.366, de 06.03.2013, publicada em 08.03.2013). 

§ 4º O servidor em exercício de função externa não poderá exercer outra 
atividade remunerada e ou ter atividade estudantil em horário integral. (Parágrafo 
incluído pela Resolução 3.366, de 06.03.2013, publicada em 08.03.2013). 

Art. 9º O órgão responsável da Secretaria da Assembléia Legislativa incluirá 
no programa a que se refere o art. 74, da Resolução nº 1.745/94, módulo especial 
de integração, aperfeiçoamento e treinamento dos servidores de Gabinete 
Parlamentar de que trata esta Resolução, podendo contar com a colaboração de 
órgão ou entidade da administração pública, mediante convênio. 

Parágrafo único. Os titulares dos cargos da lotação básica a que se refere 
o inciso II do art. 7º submetem-se ao treinamento específico previsto neste artigo. 

 Art. 10. O período aquisitivo mínimo de contribuição, para adquirir direito à 
aposentadoria relativamente a qualquer dos cargos criados por esta Resolução, é 
aquele estabelecido na lei específica do Estado, observados os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal. 

 Art. 11. Ficam extintos sessenta cargos de Agente Legislativo, código 
AGLGD, noventa cargos de Assistente Legislativo, código ALGD, sessenta cargos 
de Assessor Legislativo, código ASGD, e trinta cargos de Supervisor Legislativo, 
código SGD, doze cargos de Supervisor Legislativo, código SB, quinze cargos de 
Assessor Legislativo, código ASL, todos de gabinete de Deputado e de Liderança 
Partidária, a partir de 01 de fevereiro de 1999.  (Revogado pela Resolução 1.914, 
de 30.06.1999, publicada em 30.06.1999). 

Parágrafo único. Os ocupantes de cargos de provimento em comissão, 
extintos por esta Resolução, ficam automaticamente exonerados a partir de 01 de 
fevereiro de 1999.  (Revogado pela Resolução 1.914, de 30.06.1999, publicada 
em 30.06.1999). 

Art. 12.  Ficam criados e incluídos na estrutura organizacional da 
Procuradoria Geral da Assembléia Legislativa dois cargos de provimento efetivo, de 
Procurador Adjunto, tendo os vencimentos fixados com diferença de cinco por cento 
do cargo de Procurador Geral, a ser provido por merecimento e antigüidade, e por 
procuradores de carreira.  (Revogado pela Resolução 1.914, de 30.06.1999, 
publicada em 30.06.1999). 

Art. 13. As despesas decorrentes com a execução desta Resolução, 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias que serão suplementadas se 
necessário, havendo a compensação dos valores decorrentes da extinção de cargos 
prevista no artigo anterior. 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 

  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  09 de dezembro de 1998. 
   

JOSÉ CARLOS GRATZ 
PRESIDENTE 
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ANEXO I 
 
(Com redação dada pela Resolução 3.123, de 19.12.2011, publicada em 

22.12.2011)  
Atribuições dos cargos de livre nomeação e exoneração, de provimento 

em comissão do Grupo Específico de Apoio às Atividades de Representação 
Político-Parlamentar 

  
1.  Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar, Código 

TSGRP: 
- realizar trabalho de pesquisa e estudos técnicos relacionados com as 

atividades do Gabinete do Deputado; 
- minutar ou revisar documentos e despachos, no âmbito das 

atividades do Gabinete do Deputado; 
- coletar e preparar dados para a elaboração de quadros estatísticos, 

demonstrativos e relatórios das atividades do Gabinete do Deputado; 
- supervisionar e orientar auxiliares na execução das tarefas do 

Gabinete do Deputado; 
- acompanhar e coordenar as ações externas de interesse do Gabinete 

do Deputado; 
- quando for designado, representar o Deputado em solenidades, 

eventos, etc. nos municípios e adjacências; 
- auxiliar as entidades na emissão de documentos junto a órgãos 

públicos; 
- auxiliar na fiscalização dos recursos aplicados pelo Executivo nos 

municípios e adjacências; 
- receber demandas das comunidades e repassar ao Gabinete, quando 

não for possível solucionar no município respectivo; 
- auxiliar as entidades a providenciar documentos para celebração de 

convênios; 
- ser interlocutor entre o Deputado e a população, filtrando as 

demandas e resolvendo o que for possível; 
- ajudar a cobrar da municipalidade um melhor atendimento para a 

população e interceder junto à mesma para o cumprimento das suas 
atribuições; 

- cobrar da municipalidade uma maior agilidade no envio dos 
documentos para celebração de convênios junto aos Poderes Executivos 
Estadual e Federal; 

- auxiliar na fiscalização do uso dos recursos das emendas 
parlamentares destinadas aos municípios e entidades; 

- dirigir veículos automotores, sob a orientação e determinação do 
Gabinete do Deputado, sempre que necessário; 

- executar outras atividades correlatas ou de interesse do Gabinete do 
Deputado. 

Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de 
cargo público. 
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2.  Técnico Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, Código 
TJGRP: 

- auxiliar na realização dos trabalhos de pesquisa e estudos técnicos 
relacionados com as atividades de Gabinete do Deputado; 

- auxiliar na realização dos trabalhos de natureza redacional, no âmbito das 
atividades do Gabinete do Deputado; 

- auxiliar nas atividades de coleta e preparação de dados e informações de 
interesse do Gabinete do Deputado; 

- auxiliar na execução das atividades de supervisão e orientação dos demais 
auxiliares do Gabinete do Deputado; 

- auxiliar no acompanhamento e coordenação das ações externas de 
interesse do Gabinete do Deputado; 

- atender ao público, no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- quando for designado, representar o Deputado em solenidades, eventos, 

etc. nos municípios e adjacências; 
- auxiliar as entidades na emissão de documentos junto a órgãos públicos; 
- auxiliar na fiscalização dos recursos aplicados pelo Executivo nos 

municípios e adjacências; 
- receber demandas das comunidades e repassar ao Gabinete, quando não 

for possível solucionar no município respectivo; 
- auxiliar as entidades a providenciar documentos para celebração de 

convênios; 
- ser interlocutor entre o Deputado e a população, filtrando as demandas e 

resolvendo o que for possível; 
- ajudar a cobrar da municipalidade um melhor atendimento para a 

população e interceder junto à mesma para o cumprimento das suas atribuições; 
- cobrar da municipalidade uma maior agilidade no envio dos documentos 

para celebração de convênios junto aos Poderes Executivos Estadual e Federal; 
- auxiliar na fiscalização do uso dos recursos das emendas parlamentares 

destinadas aos municípios e entidades; 
- dirigir veículos automotores, sob a orientação e determinação do Gabinete 

do Deputado, sempre que necessário; 
- executar outras atividades correlatas ou de interesse do Gabinete do 

Deputado. 
Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
  
3. Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar, Código ASGRP: 
- executar os trabalhos de digitação determinados e de interesse do 

Gabinete do Deputado; 
- operar equipamentos de apoio às atividades do Gabinete do Deputado; 
- manter o controle físico de material permanente e de consumo no âmbito 

do Gabinete do Deputado; 
- organizar e manter atualizados cadastros, registros, fichários e agendas de 

interesse do Gabinete do Deputado; 
- atender ao público, no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- quando for designado, representar o Deputado em solenidades, eventos, 

etc. nos municípios e adjacências; 
- auxiliar as entidades na emissão de documentos junto a órgãos públicos; 
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- auxiliar na fiscalização dos recursos aplicados pelo Executivo nos 
municípios e adjacências; 

- receber demandas das comunidades e repassar ao Gabinete, quando não 
for possível solucionar no município respectivo; 

- auxiliar as entidades a providenciar documentos para celebração de 
convênios; 

- ser interlocutor entre o Deputado e a população, filtrando as demandas e 
resolvendo o que for possível; 

- ajudar a cobrar da municipalidade um melhor atendimento para a 
população e interceder junto à mesma para o cumprimento das suas atribuições; 

- cobrar da municipalidade uma maior agilidade no envio dos documentos 
para celebração de convênios junto aos Poderes Executivos Estadual e Federal; 

- auxiliar na fiscalização do uso dos recursos das emendas parlamentares 
destinadas aos municípios e entidades; 

- dirigir veículos automotores, sob a orientação e determinação do Gabinete 
do Deputado, sempre que necessário; 

- executar outras atividades correlatas ou de interesse do Gabinete do 
Deputado. 

Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 
público. 

  
4. Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar, Código ADGRP: 
- auxiliar na execução de pequenos trabalhos de digitação determinados e 

de interesse do Gabinete do Deputado; 
- operar equipamentos de apoio às atividades do Gabinete do Deputado; 
- apoiar e executar as ações externas de interesse do Gabinete do 

Deputado; 
- realizar tarefas fora do Gabinete do Deputado, dentro do recinto da 

Assembleia Legislativa; 
- atender ao público dentro do interesse do Gabinete do Deputado; 
- quando for designado, representar o Deputado em solenidades, eventos, 

etc. nos municípios e adjacências; 
- dirigir veículos automotores, sob a orientação e determinação do Gabinete 

do Deputado, sempre que necessário; 
- executar outras atividades de interesse do Gabinete do Deputado. 
Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
  
5. Agente de Gabinete de Representação Parlamentar, Código AGRP: 
- auxiliar na execução de pequenos trabalhos de digitação determinados e 

de interesse do Gabinete do Deputado; 
- operar equipamentos de apoio às atividades do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar na manutenção do controle físico de material permanente e de 

consumo no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar na organização e manutenção de registro, fichários e agendas de 

interesse do Gabinete do Deputado; 
- atender ao público, no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- quando for designado, representar o Deputado em solenidades, eventos, 

etc. nos municípios e adjacências; 
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- auxiliar as entidades na emissão de documentos junto a órgãos públicos; 
- auxiliar na fiscalização dos recursos aplicados pelo Executivo nos 

municípios e adjacências; 
- receber demandas das comunidades e repassar ao Gabinete, quando não 

for possível solucionar no município respectivo; 
- auxiliar as entidades a providenciar documentos para celebração de 

convênios; 
- ser interlocutor entre o Deputado e a população, filtrando as demandas e 

resolvendo o que for possível; 
- ajudar a cobrar da municipalidade um melhor atendimento para a 

população e interceder junto à mesma para o cumprimento das suas atribuições; 
- cobrar da municipalidade uma maior agilidade no envio dos documentos 

para celebração de convênios junto aos Poderes Executivos Estadual e Federal; 
- auxiliar na fiscalização do uso dos recursos das emendas parlamentares 

destinadas aos municípios e entidades; 
- dirigir veículos automotores, sob a orientação e determinação do Gabinete 

do Deputado, sempre que necessário; 
- executar outras atividades correlatas ou de interesse do Gabinete do 

Deputado. 
Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
(Revogado pela Resolução 3.419, de 07.08.2013, publicada em 08.08.2013). 
 
6. Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar, Código AGRP: 
- auxiliar na execução de pequenos trabalhos de digitação determinados e 

de interesse do Gabinete do Deputado; 
- operar equipamentos de apoio às atividades do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar na manutenção do controle físico de material permanente e de 

consumo no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar na organização e manutenção de registros, fichários e agendas de 

interesse do Gabinete do Deputado; 
- atender ao telefone e anotar recados; 
- realizar serviços de copa e cozinha; 
- atender ao público, no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- quando for designado, representar o Deputado em solenidades, eventos, 

etc. nos municípios e adjacências; 
- auxiliar as entidades na emissão de documentos junto a órgãos públicos; 
- auxiliar na fiscalização dos recursos aplicados pelo Executivo nos 

municípios e adjacências; 
- receber demandas das comunidades e repassar ao Gabinete, quando não 

for possível solucionar no município respectivo; 
- auxiliar as entidades a providenciar documentos para celebração de 

convênios; 
- ser interlocutor entre o Deputado e a população, filtrando as demandas e 

resolvendo o que for possível; 
- ajudar a cobrar da municipalidade um melhor atendimento para a 

população e interceder junto à mesma para o cumprimento das suas atribuições; 
- cobrar da municipalidade uma maior agilidade no envio dos documentos 

para celebração de convênios junto aos Poderes Executivos Estadual e Federal; 
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- auxiliar na fiscalização do uso dos recursos das emendas parlamentares 
destinadas aos municípios e entidades; 

- dirigir veículos automotores, sob a orientação e determinação do Gabinete 
do Deputado, sempre que necessário; 

- executar outras atividades correlatas ou de interesse do Gabinete do 
Deputado. 

Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 
público. 

 (Revogado pela Resolução 3.419, de 07.08.2013, publicada em 
08.08.2013). 

 
7. Subcoordenador de Gabinete de Representação Parlamentar, Código 

SCGRP: 
- digitar todo o expediente de interesse do Gabinete; 
- manter atualizada a agenda de compromisso do Deputado; 
- manter arquivo de discursos, pareceres e proposições apresentadas pelo 

Deputado; 
- acompanhar o andamento das proposições; 
- manter atualizado arquivo contendo notícias de interesse do Deputado; 
- manter agenda atualizada contendo a relação de órgãos governamentais, 

com os nomes dos respectivos titulares, endereços e telefones; 
- quando for designado, representar o Deputado em solenidades, eventos, 

etc. nos municípios e adjacências; 
- auxiliar as entidades na emissão de documentos junto a órgãos públicos; 
- auxiliar na fiscalização dos recursos aplicados pelo Executivo nos 

municípios e adjacências; 
- receber demandas das comunidades e repassar ao Gabinete, quando não 

for possível solucionar no município respectivo; 
- auxiliar as entidades a providenciar documentos para celebração de 

convênios; 
- ser interlocutor entre o Deputado e a população, filtrando as demandas e 

resolvendo o que for possível; 
- ajudar a cobrar da municipalidade um melhor atendimento para a 

população e interceder junto à mesma para o cumprimento das suas atribuições; 
- cobrar da municipalidade uma maior agilidade no envio dos documentos 

para celebração de convênios junto aos Poderes Executivos Estadual e Federal; 
- auxiliar na fiscalização do uso dos recursos das emendas parlamentares 

destinadas aos municípios e entidades; 
- desempenhar outras atividades correlatas. 
Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
  
8. Coordenador Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, Código 

CGGRP: 
- coordenar as atividades de apoio administrativo do Gabinete; 
- promover os contatos pessoais e telefônicos de interesse do Deputado; 
- redigir a correspondência pessoal e oficial do Deputado; 
- determinar a manutenção de arquivo da correspondência recebida e 

expedida; 
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- controlar o arquivo dos projetos apresentados pelo Deputado; 
- coordenar o acompanhamento, dentro e fora da Assembleia, de papéis e 

documentos de interesse do Deputado; 
- coordenar pesquisas de informações a serem utilizadas pelo Deputado em 

seus pronunciamentos; 
- assessorar o Deputado em entrevistas, pronunciamentos e conferências; 
- informar ao Deputado sobre as publicações do Diário Oficial, concernentes 

ao seu reduto de trabalho; 
- coordenar a atualização da agenda de endereços e telefones de pessoas 

ou instituições de interesse do Deputado; 
- arquivar diariamente os Diários Oficiais do Estado e do Poder Legislativo; 
- proceder a leitura diária dos jornais, a fim de obter subsídio para trabalhos 

solicitados pelo Deputado; 
- quando for designado, representar o Deputado em solenidades, eventos, 

etc. nos municípios e adjacências; 
- auxiliar as entidades na emissão de documentos junto a órgãos públicos; 
- auxiliar na fiscalização dos recursos aplicados pelo Executivo nos 

municípios e adjacências; 
- receber demandas das comunidades e repassar ao Gabinete, quando não 

for possível solucionar no município respectivo; 
- auxiliar as entidades a providenciar documentos para celebração de 

convênios; 
- ser interlocutor entre o Deputado e a população, filtrando as demandas e 

resolvendo o que for possível; 
- ajudar a cobrar da municipalidade um melhor atendimento para a 

população e interceder junto à mesma para o cumprimento das suas atribuições; 
- cobrar da municipalidade uma maior agilidade no envio dos documentos 

para celebração de convênios junto aos Poderes Executivos Estadual e Federal; 
- auxiliar na fiscalização do uso dos recursos das emendas parlamentares 

destinadas aos municípios e entidades; 
- desempenhar outras atividades correlatas. 
Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
  
9. Supervisor Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, Código 

SGGRP: 
- coordenar as atividades de apoio administrativo do Gabinete ou da 

bancada do respectivo Parlamentar; 
- redigir ofícios, cartas, cartões, telegramas, requerimentos e demais 

expediente do Gabinete ou relativos à respectiva bancada ou liderança; 
- fazer pesquisas e coletar dados e informações necessárias aos 

pronunciamentos e projetos a serem apresentados pelo Parlamentar ou pela 
respectiva bancada; 

- assessorar o Parlamentar ou qualquer membro de sua bancada em 
entrevistas, pronunciamentos e conferências; 

- elaborar anualmente relatório das atividades desenvolvidas pelo Gabinete 
ou bancada; 

- elaborar estatística anual da atuação do Parlamentar ou da respectiva 
bancada; 
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- redigir discursos de cunho político do Parlamentar ou de interesse da 
respectiva bancada; 

- sugerir a apresentação de projetos de interesse social e redigi-los; 
- quando for designado, representar o Deputado em solenidades, eventos, 

etc. nos municípios e adjacências; 
- auxiliar as entidades na emissão de documentos junto a órgãos públicos; 
- auxiliar na fiscalização dos recursos aplicados pelo Executivo nos 

municípios e adjacências; 
- receber demandas das comunidades e repassar ao Gabinete, quando não 

for possível solucionar no município respectivo; 
- auxiliar as entidades a providenciar documentos para celebração de 

convênios; 
- ser interlocutor entre o Deputado e a população, filtrando as demandas e 

resolvendo por lá o que for possível; 
- ajudar a cobrar da municipalidade um melhor atendimento para a 

população e interceder junto à mesma para o cumprimento das suas atribuições; 
- cobrar da municipalidade uma maior agilidade no envio dos documentos 

para celebração de convênios junto aos Poderes Executivos Estadual e Federal; 
- auxiliar na fiscalização do uso dos recursos das emendas parlamentares 

destinadas aos municípios e entidades; 
- desempenhar outras atividades correlatas. 
Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
  
 
ANEXO I 
(Alterado pelas Resoluções 2.781, de 22.12.2009, publicada em 24.12.2009 

e 3.123, de 19.12.2011, publicada em 22.12.2011) 
 
Atribuições dos cargos de livre nomeação e exoneração, de provimento em 

comissão do Grupo Específico de Apoio às Atividades de Representação Político-
Parlamentar 

 
1. Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar, Código 

TSGRP: 
- realizar trabalho de pesquisa e estudos técnicos relacionados com as 

atividades do Gabinete do Deputado; 
- minutar ou revisar documentos e despachos, no âmbito das atividades do 

Gabinete do Deputado; 
- coletar e preparar dados para a elaboração de quadros estatísticos, 

demonstrativos e relatórios das atividades do Gabinete do Deputado; 
- supervisionar e orientar auxiliares na execução das tarefas do Gabinete do 

Deputado; 
- acompanhar e coordenar as ações externas de interesse do Gabinete do 

Deputado; 
- controlar a freqüência do pessoal e informa-lo ao órgão de pessoal da 

Assembléia Legislativa, sob a supervisão do Deputado titular do gabinete; 
- executar outras atividades de interesse do Gabinete do Deputado. 
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Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 
público. 

 
2. Técnico Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, Código 

TJGRP: 
- auxiliar na realização dos trabalhos de pesquisa e estudos técnicos 

relacionados com as atividades de Gabinete do Deputado; 
- auxiliar na realização dos trabalhos de natureza redacional, no âmbito das 

atividades do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar nas atividades de coleta e preparação de dados e informações de 

interesse do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar na execução das atividades de supervisão e orientação dos demais 

auxiliares do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar no acompanhamento e coordenação das ações externas de 

interesse do Gabinete do Deputado; 
- atender ao público, no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- executar outras atividades de interesse do Gabinete do Deputado. 
Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
 
3. Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar, Código ASGRP: 
- executar os trabalhos de digitação determinados e de interesse do 

Gabinete do Deputado; 
- operar equipamentos de apoio às atividades do Gabinete do Deputado; 
- manter o controle físico de material permanente e de consumo no âmbito 

do Gabinete do Deputado; 
- organizar e manter atualizados cadastros, registros, fichários e agendas de 

interesse do Gabinete do Deputado; 
- atender ao público, no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- executar outras atividades de interesse do Gabinete do Deputado. 
- executar as atribuições do cargo de Motorista de Gabinete de 

Representação Parlamentar, desde que preenchida a qualificação para o mesmo 
exigida no item 4 deste Anexo. (Incluído pela Resolução 2.589, de 03.09.2008, 
publicada em 10.09.2008) 

Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 
público. 

 
4. Motorista de Gabinete de Representação Parlamentar, Código MGRP: 
- dirigir veículos automotores, sob a orientação e determinação do Gabinete 

do Deputado, sempre que necessário; 
- zelar pela conservação do veículo sob sua guarda, mantendo-o em perfeito 

estado e em condições de pronto atendimento; 
- comunicar à Administração, quanto à ocorrências de trânsito e multas, 

sempre que necessário, quando se tratar de veículo do patrimônio público; 
- manter atualizada a habilitação pessoal para dirigir; 
- atender ao público, no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- executar outras atividades de interesse do Gabinete do Deputado. 
Qualificação: Habilitação profissional para dirigir veículos automotores. 
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4. Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar Código ADGRP: 
(Com redação dada pela Resolução 2.781, de 22.12.2009, publicada em 
24.12.2009) 

 - auxiliar na execução de pequenos trabalhos de digitação determinados e 
de interesse do Gabinete do Deputado; 

 - operar equipamentos de apoio às atividades do Gabinete do Deputado; 
 - apoiar e executar as ações externas de interesse do Gabinete do 

Deputado; 
 - realizar tarefas fora do Gabinete do Deputado, dentro do recinto da 

Assembléia Legislativa; 
 - atender ao público dentro do interesse do Gabinete do Deputado: 
 - executar outras atividades de interesse do Gabinete do Deputado: 
Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público.” 
 
5. Agente de Gabinete de Representação Parlamentar, Código AGRP: 
- auxiliar na execução de pequenos trabalhos de digitação determinados e 

de interesse do Gabinete do Deputado; 
- operar equipamentos de apoio às atividades do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar na manutenção do controle físico de material permanente e de 

consumo no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar na organização e manutenção de registro, fichários e agendas de 

interesse do Gabinete do Deputado; 
- atender ao público, no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- executar outras atividades de interesse do Gabinete do Deputado. 
Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
 
6. Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar, Código AXGRP: 
- auxiliar na execução de pequenos trabalhos de digitação determinados e 

de interesse do Gabinete do Deputado; 
- operar equipamentos de apoio às atividades do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar na manutenção do controle físico de material permanente e de 

consumo no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- auxiliar na organização e manutenção de registros, fichários e agendas de 

interesse do Gabinete do Deputado; 
- atender ao telefone e anotar recados; 
- realizar serviços de copa e cozinha; 
- atender ao público, no âmbito do Gabinete do Deputado; 
- executar outras atividades de interesse do Gabinete do Deputado. 
Qualificação: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
 
7. Subcoordenador de Gabinete de Representação Parlamentar, Código 

SCGRP: (Incluído pela Resolução 2.589, de 03.09.2008, publicada em 10.09.2008) 
- digitar todo o expediente de interesse do Gabinete; 
- manter atualizada a agenda de compromissos do Deputado; 
- manter arquivo de discursos, pareceres e proposições apresentadas pelo 

Deputado; 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

- acompanhar o andamento das proposições; 
- manter atualizado arquivo contendo notícias de interesse do Deputado; 
- manter agenda atualizada contendo a relação de órgãos governamentais, 

com os nomes dos respectivos titulares, endereços e telefones; 
- desempenhar outras atividades correlatas. 
Instrução: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
  
8. Coordenador Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, Código 

SCGRP: (Incluído pela Resolução 2.589, de 03.09.2008, publicada em 10.09.2008) 
- coordenar as atividades de apoio administrativo do Gabinete; 
- promover os contatos pessoais e telefônicos de interesse do Deputado; 
- redigir a correspondência pessoal e oficial do Deputado; 
- determinar a manutenção de arquivo da correspondência recebida e 

expedida; 
- controlar o arquivo dos projetos apresentados pelo Deputado; 
- coordenar o acompanhamento, dentro e fora da Assembléia, de papéis e 

documentos de interesse do Deputado; 
- coordenar pesquisas de informações a serem utilizadas pelo Deputado em 

seus pronunciamentos; 
- assessorar o Deputado em entrevistas, pronunciamentos e conferências; 
- informar ao Deputado sobre as publicações no Diário Oficial, concernentes 

ao seu reduto de trabalho; 
- coordenar a atualização da agenda de endereços e telefones de pessoas 

ou instituições de interesse do Deputado; 
- arquivar diariamente os Diários Oficiais do Estado e do Poder Legislativo; 
- proceder a leitura diária dos jornais a fim de obter subsídio para trabalhos 

solicitados pelo Deputado; 
- desempenhar outras atividades correlatas. 
Instrução: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
  
9. Supervisor Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, Código 

SGGRP: (Incluído pela Resolução 2.589, de 03.09.2008, publicada em 10.09.2008) 
- coordenar as atividades de apoio administrativo do gabinete ou da bancada 

do respectivo parlamentar; 
- redigir ofícios, cartas, cartões, telegramas, requerimentos e demais 

expedientes do gabinete ou relativos à respectiva bancada ou liderança; 
- fazer pesquisas e coletar dados e informações necessárias aos 

pronunciamentos e projetos a serem apresentados pelo parlamentar ou pela 
respectiva bancada; 

- assessorar o parlamentar ou qualquer membro de sua bancada em 
entrevistas, pronunciamentos e conferências; 

- elaborar anualmente relatório das atividades desenvolvidas pelo gabinete 
ou bancada; 

- elaborar estatística anual da atuação do parlamentar ou da respectiva 
bancada; 

- redigir discursos de cunho político do parlamentar ou de interesse da 
respectiva bancada; 
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- sugerir a apresentação de projetos de interesse social e redigi-los; 
- desempenhar outras atividades correlatas. 
Instrução: livre, atendidos os requisitos básicos para provimento de cargo 

público. 
 

 

 

 

ANEXO II 
LOTAÇÃO BÁSICA 
 

CARGO/CÓDIGO PONTOS 

SGGRP 14,08 

CGGRP 11,52 

SCGRP 10,48 

TSGRP 9,17 

TJGRP 6,22 

ASGRP 3,58 

ADGRP 1,99 

(Anexo com redação dada pela Resolução 4.803, de 13.07.2017, 
publicada em 14.07.2017). 
 
 
ANEXO II 
LOTAÇÃO BÁSICA 

CARGO/CÓDIGO PONTOS 

SGGRP 14,37 

CGGRP 11,76 

SCGRP 10,69 

TSGRP 9,36 

TJGRP 6,35 

ASGRP 3,66 

ADGRP 2,03 

(Anexo com redação dada pela Resolução 3.419, de 07.08.2013, 
publicada em 08.08.2013). 
 

Cargo/Código Pontos 

SGGRP 
(Incluído pela Resolução 
2.026, de 26.12.2001, 
publicada em 31.12.2001) 

48,86 

CGGRP 40,00 

SCGRP 36,37 

TSGRP 31,82 
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TJGRP 21,59 

ASGRP 9,12 

MGRP 
ADGRP  
(Alteração introduzida 
pela Resolução 2.781, de 
22.12.2009, publicada em 
24.12.2009) 

6,25 
6,25 

AGRP 5,12 

AXGRP 3,64 

(Redação dada pelas Resoluções 1.996, de 07.06.2001, publicada 
em 13.06.2001, 2.026, de 26.12.2001, publicada em 31.12.2001 e 
2.781, de 22.12.2009, publicada em 24.12.2009) 
 

Quantitativo Cargo/Código Pontos 

1 TSGRP 31,82 

1 TJGRP 21,59 

1 ASGRP 9,12 

1 MGRP 6,25 

1 AGRP 5,12 

1 AXGRP 3,64 

 
 

ANEXO III4 
LOTAÇÃO MÁXIMA 

Quantitativo Cargo/Código Pontos 

Lotação Básico Anexo II 77,54 

Lotação Básica + 
Variação 

Anexo II + 
Variação 

103,46 

 
  

                                                           
4
 Com a alteração da redação do art. 3º, feita pela Resolução 1.996, de 07.06.2001, publicada em 13.06.2001, 

deixou de existir no texto da Resolução 1.905/1998 referência ao citado Anexo III. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ATO Nº 02, DE 01 DE FEVEREIRO DE 1999 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, contidas nos inc. I e XIII, do art. 17, da 
Resolução nº 1.600/91, e tendo em vista o que consta dos arts. 3º e 5º, da 
Resolução nº 1.905, de 11-02-98. 

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º - O quantitativo de cargos de provimento em comissão de gabinete 
de Deputado observará, rigorosamente, as variações previstas no Anexo III, de que 
cuida a Resolução nº 1.905, de 11-12-98, não podendo ultrapassar a soma de cento 
e oitenta e um pontos. 

Art. 2º - Para cumprimento do preenchimento dos cargos de provimento em 
comissão de gabinete de Deputado observar-se-á, rigorosamente, a disponibilidade 
orçamentária vinculadas às dotações para pessoal e seus encargos. 

Art. 3º - O conjunto de cargos de cada gabinete de Deputado para vigorar 
no prazo previsto no inc V, do art. 5, da Resolução n 1.905, de 11-12-98, obedecerá 
as combinações, previstas no Anexo. 

Art. 4º - Nos termos do inc. , do Art. 3º, da Resolução nº 1.905, de 11-12-98, 
não poderão ser compensadas ou ressarcidas as diferenças salariais sob o 
fundamento de não ter sido atingido o limite máximo de pontos. 

Art. 5º - Caberá ao Deputado, escolhida a forma de variação dos cargos que 
compõem o gabinete parlamentar proceder a indicação dos servidores para 
provimento dos cargos que lhe estão afetos, por provocação  escrita e exclusiva do 
titular do respectivo gabinete que não poderá sofrer modificação, no prazo mínimo 
de até cento e vinte dias. 

Art. 6º - Os Servidores indicados na forma prevista no artigo anterior 
deverão comparecer com a documentação legal exigida, e se servidor público de 
qualquer nível de governo, com o documento que comprove a que sistema de 
previdência está vinculado. 

Art. 7º - Fica vedado a prestação de serviços gratuitos no gabinete de 
Deputado, sendo de sua responsabilidade exclusiva o ingresso ou permanência de 
pessoas, não sendo permitido cometer qualquer encargo ou atribuição a pessoa que 
não possua vínculo funcional com a administração da Assembléia Legislativa. 

Art. 8º - É vedada a localização de servidor público efetivo no quadro 
permanente da Secretaria da Assembléia Legislativo em gabinete de Deputado, 
salvo se para exercício de cargos de provimento em comissão, criados pela 
Resolução nº 1.905, de 11-12-98. 

Art. 9º -  Caberá à Diretoria Legislativa – DLA, o controle, a fiscalização, o 
registro e o acompanhamento do quantitativo de pessoal de cada gabinete de 
Deputado, devendo obrigatoriamente serem observadas as disposições contidas na 
Resolução nº 1.905, de 11-12-98. 

Art. 10 – Este ato entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 1999. 
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Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário 

Palácio Domingos Martins, e m 01 de fevereiro de 1999. 
 

JOSÉ CARLOS GRATZ 
PRESIDENTE 

 
JUCA GAMA 

1º SECRETÁRIO 
 

JUCA ALVES 
2º SECRETÁRIO
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ANEXO 

Combinação de Cargos 

Resolução Nº 1.905 

    Hipótese TSGRP 

Qtde   pontos 

TJGRP 

Qtde  pontos 

ASGRP 

Qtde  pontos 

MGRP 

Qtde   pontos 

AGRP 

Qtde   pontos 

AXGRP 

Qtde   pontos 

  

Total 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

03       27,36 

03       27,36 

03       27,36 

03       27,36 

02       18,24 

02       18,24 

02       18,24 

02       18,24 

02       18,24 

02       18,24 

02       12,50 

01         6,25 

01         6,25 

01         6,25 

04       25,00 

03       18,75 

03       18,75 

02       12,50 

02       12,50 

02       12,50 

01         5,12 

03       15,36 

02       10,24 

01         5,12 

01         5,12 

03       15,36 

02       10,24 

05       25,00 

04       20,48 

03       15,36 

05       18,20 

04       14,56 

05       18,20 

06       21,84 

04       14,56 

03       10,92 

04       14,56 

02         7,28 

03       10,92 

04       14,56 

180,23 

180,58 

179,10 

177,62 

179,97 

180,32 

178,84 

180,67 

179,19 

177,71 
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11 

  

03       95,46 

  

01       21,59 

  

02       18,24 

  

01         6,25 06       30,72 02         7,28 179,54 

  

   

Hipótese 

TSGRP 

Qtde   pontos 

TJGRP 

Qtde   pontos 

ASGRP 

Qtde   pontos 

MGRP 

Qtde   pontos 

AGRP 

Qtde   pontos 

AXGRP 

Qtde   pontos 

  

Total 

12 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

03       95,46 

02       63,64 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

01       21,59 

03       64,77 

02       18,24 

01         9,12 

01         9,12 

01         9,12 

01         9,12 

01         9,12 

01         9,12 

01         9,12 

01         9,12 

01         9,12 

02       18,24 

01         6,25 

06       37,50 

05       31,25 

05       31,25 

04       25,00 

04       25,00 

04       25,00 

03       18,75 

03       18,75 

02       12,50 

01         6,25 

05       25,60 

01         5,12 

03       15,36 

02       10,24 

05       25,60 

04       20,48 

03       15,36 

06       30,72 

05       25,60 

07       35,84 

01         5,12 

03        10,92 

03        10,92 

02          7,28 

03        10,92 

01          3,64 

02          7,28 

03        10,92 

01          3,64 

02          7,28 

01          3,64 

06         21,84 

178,06 

179,71 

180,06 

178,58 

180,41 

178,93 

177,45 

179,28 

177,80 

178,15 

179,86 
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23 02       63,64 03       64,77 01         9,12 03       18,75 01         5,12 05         18,20 179,60 

  

  

Hipótese 

TSGRP 

Qtde   pontos 

TJGRP 

Qtde    pontos 

ASGRP 

Qtde   pontos 

MGRP 

Qtde   Pontos 

AGRP 

Qtde   pontos 

AXGRP 

Qtde   pontos 

  

Total 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

02       63,64 

02       63,64 

02       64,77 

02       63,64 

02       63,64 

02       63,64 

02       63,64 

02       63,64 

02       63,64 

02       63,64 

02       63,64 

02       63,64 

03        64,77 

03        64,77 

03        64,77 

03        64,77 

02        43,18 

02        43,18 

02        43,18 

02        43,18 

02        43,18 

02        43,18 

02        43,18 

02        43,18         

01        9,12 

01        9,12 

01        9,12 

01        9,12 

05      45,60 

05      45,60 

05      45,60 

04      36,48 

04      36,48 

04      36,48 

04      36,48 

04      36,48 

02        12,50 

02        12,50 

01          6,25 

01          6,25 

02        12,50 

01          6,25 

01          6,25 

04        25,00 

03        18,75 

03         18,75 

02         12,50 

02         12,50 

03        15,36 

02        10,24 

05        25,60 

04        20,48 

01          5,12 

02        10,24 

01          5,12 

01          5,12 

02        10,24 

01          5,12 

04        20,48 

02          7,28 

04        14,56 

05        18,20 

03        10,92 

04        14,56 

03        10,92 

03        10,92 

04        14,56 

02          7,28 

02          7,28 

03        10,92 

01          3,64 

02          7,28  

179,95 

178,47 

180,30 

178,82 

180,96 

179,83 

178,35 

180,70 

179,57 

178,09 

179,92 

178,44 
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Hipótese 

TSGRP 

Qtde   pontos 

TJGRP 

Qtde   pontos 

ASGRP 

Qtde   pontos 

MGRP 

Qtde   pontos 

AGRP 

Qtde   pontos 

AXGRP 

Qtde   pontos 

  

Total 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

  

02        63,64 

02        63,64 

02        63,64 

02        63,64 

02        63,64 

02        63,64 

02        63,64 

02        63,64 

01        31,82 

01        31,82 

01        31,82 

01        31,82 

02       43,18 

02       43,18 

02       43,18 

02       43,18 

02       43,18 

02       43,18 

01       21,59 

01       21,59 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       36,48 

03       27,36 

03       27,36 

03       27,36 

03       27,36 

02       18,24 

08       72,96 

08       72,96 

04       36,48 

03       27,36 

03       27,36 

03       27,36 

  

01         6,25 

06       37,50 

05       31,25 

05       31,25 

04       25,00 

07       43,75 

02       12,50 

01         6,25 

01         6,25 

03       18,75 

02       12,50 

02       12,50 

05       25,60 

01         5,12 

02       10,24 

01         5,12 

03       15,36 

01         5,12 

01         5,12 

02        10,24 

01          5,12 

01          5,12 

03        15,36 

02        10,24 

01         3,64 

01         3,64 

01         3,64 

02         7,28 

01         3,68 

01         3,68 

01         3,68 

01         3,68 

04       14,56 

03       10,92 

02         7,28 

03       10,92 

178,79 

180,44 

179,31 

177,83 

178,18 

177,57 

179,45 

178,32 

180,59 

180,33 

180,68 

179,20 
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Hipótese 

TSGRP 

Qtde   pontos 

TJGRP 

Qtde   pontos 

ASGRP 

Qtde   pontos 

MGRP 

Qtde   pontos 

AGRP 

Qtde pontos 

AXGRP 

Qtde   pontos 

  

Total 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

04       86,36 

03       27,36 

03       27,36 

03       27,36 

02       18,24 

02       18,24 

02       18,24 

02       18,24 

02       18,24 

02       18,24 

02       18,24 

01         9,12 

01         9,12 

02       12,50 

01         6,25 

01         6,25 

05       31,25 

04       25,00 

04       25,00 

04       25,00 

03       18,75 

03       18,75 

02       12,50 

07       43,75 

06       37,50 

01         5,12 

04       20,48 

03       15,36 

01         5,12 

03       15,36 

02       10,24 

01         5,12 

04       20,48 

03       15,36 

05       25,60 

01         5,12 

02       10,24 

04       14,56 

02         7,28 

03       10,92 

02         7,28 

01         3,64 

02         7,28 

03        10,92 

01          3,64 

02          7,28 

01          3,64 

01          3,64 

01          3,64 

177,72 

179,55 

178,07 

180,07 

180,42 

178,94 

177,46 

179,29 

177,81 

178,16 

179,81 

178,68 
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Hipótese 

TSGRP 

Qtde   pontos 

TJGRP 

Qtde   pontos 

ASGRP 

Qtde pontos 

MGRP 

Qtde   pontos 

AGRP 

Qtde   pontos 

AXGRP 

Qtde   pontos 

  

Total 

60 

61 

62 

63 

64 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

01       31,82 

04       86,36 

03       64,77 

03       64,77 

03       64,77 

03       64,77 

01         9,12 

07       63,84 

07       63,84 

06       54,72 

06       54,72 

05       31,25 

01         6,25 

01         6,25 

03       18,75 

02       12,50 

03       15,36 

02       10,24 

01         5,12 

01         5,12 

02       10,24 

01         3,64 

01         3,64 

02         7,28 

01         3,64 

01         3,64 

177,55 

180,56 

179,08 

178,82 

177,69 
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ATO N.º 1904, DE 30 DE AGOSTO DE 2007. 
  

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, contidas nos incisos I e XIII do art. 17 da 
Resolução nº 1.600/91, e tendo em vista o que consta dos arts. 3º e 5º da Resolução 
1.905, de 11.12.1998, 
  

RESOLVE 

Art. 1º - O quantitativo de cargos de provimento em comissão integrantes do 
Grupo Específico de Apoio às Atividades de Representação Político–Parlamentar  -
GARP-AL observará, em conformidade com a Resolução nº 1.905/98: 

I – o quantitativo máximo de 18 (dezoito) cargos, por gabinete parlamentar; 
II – o limite máximo de despesa total de cargos providos correspondente à soma 

de 300 (trezentos) pontos, por gabinete parlamentar; 
III – a distribuição do quantitativo de cargos nos seguintes níveis: 
a)      AXGRP – Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar; 
b)      AGRP – Agente de Gabinete de Representação Parlamentar; 
c)      MGRP – Motorista de Gabinete de Representação Parlamentar; 
d)      ASGRP – Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar; 
e)      TJGRP – Técnico Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar; 
f)        TSGRP – Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar; 
g)      SCGRP – Sub Coordenador de Gabinete de Representação Parlamentar; 
h)      CGGRP – Coordenador Geral de Gabinete de Representação Parlamentar 
i)        SGGRP – Supervisor Geral de Gabinete de Representação Parlamentar 
IV – a lotação básica de cargos mínima e obrigatória, por gabinete parlamentar, 

composta por um cargo de cada nível previsto no inciso anterior. 
Art. 2º - Para o preenchimento dos cargos de provimento em comissão de 

gabinete parlamentar observar-se-á, rigorosamente, a disponibilidade orçamentária 
vinculada às dotações de pessoal e seus encargos, consignadas no orçamento da 
Assembléia Legislativa. 

Art. 3º - O quantitativo de cargos de cada gabinete parlamentar, para vigorar no 
prazo previsto no inciso V do art. 5º da Resolução nº 1.905/98, será aprovada pela Mesa, 
mediante indicação exclusiva do Deputado titular do respectivo Gabinete, observadas as 
regras pertinentes, especialmente as previstas neste Ato. 

Art. 4º - Nos termos do inciso II do art. 3º da Resolução nº 1905/98, não poderão 
ser compensadas ou ressarcidas diferenças salariais sob o fundamento de não ter 
atingido o limite máximo de pontos 

Art. 5º - Escolhido o quantitativo de cargos do gabinete parlamentar, caberá ao 
Deputado titular do respectivo gabinete, por provocação exclusiva e escrita, proceder à 
indicação dos servidores para provimento dos cargos que lhe estão afetos, que não 
poderá sofrer modificação, dentro do prazo mínimo de cento e vinte dias. 

Art. 6º - Os servidores indicados na forma prevista no artigo anterior deverão 
comparecer com documentação legal exigida e, se servidor público de qualquer nível 
de governo, com o documento que comprove a que sistema de previdência está 
vinculado, bem como que autorize sua cessão à Assembléia Legislativa. 
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Art. 7º - Fica vedada a prestação de serviços gratuitos no gabinete parlamentar, 
sendo de sua responsabilidade exclusiva o ingresso ou permanência de pessoas, não 
sendo permitido cometer qualquer encargo ou atribuição a pessoa que não possua 
vínculo funcional com a Administração da Assembléia Legislativa. 

Art. 8º - É vedada a localização de servidor público efetivo do quadro permanente 
da Secretaria da Assembléia Legislativa no gabinete parlamentar, salvo se para o 
exercício do caro de provimento em comissão integrante do Grupo Específico de Apoio às 
Atividades de Representação Político-Parlamentar – GARP – AL. 

§ 1º - Quando o servidor ocupante de cargo efetivo exercer cargo em comissão 
integrante do Grupo Específico de Apoio às Atividades de Representação Político-
Parlamentar – GARP – AL e optar pelo recebimento da gratificação pelo exercício de 
cargo comissionado, serão computados apenas os pontos referentes ao valor desta 
gratificação, observado o fator de correspondência previsto no artigo 3º da Resolução nº 
1.905/98. 

§ 2º - A sobra de pontos acarretada pela opção prevista no parágrafo anterior 
poderá ser utilizada para escolha do quantitativo de cargos do gabinete parlamentar, 
conforme previsto no artigo 3º, desde que observados as regras da legislação pertinente e 
deste Ato, especialmente, o quantitativo máximo de cargos por gabinete, previsto no 
inciso I do seu artigo 1º. 

Art. 9º - Este Ato entra em vigor a partir de sua publicação. 
Art. 10- Fica revogado o Ato da Mesa nº 02, de 01.02.1999. 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 de agosto de 2007. 

 

GUERINO ZANON 
PRESIDENTE 

APARECIDA DENADAI 
1ª SECRETÁRIA 

PAULO FOLETTO 
2º SECRETÁRIO  

                                                                                     
 
(Publicado no DPL – 31.08.2007) 
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ATO Nº 1748, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015. 
  

 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e regimentais, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º Fica constituída uma comissão destinada a analisar a atual estrutura e o 
funcionamento do Grupo Específico de apoio às Atividades de Representação 
Parlamentar, instituído dela Resolução nº 1.905, de 11.12.1998, e propor alterações 
visando o seu aprimoramento, com vistas a alcançar a excelência nos serviços prestados 
em apoio ao exercício do mandato parlamentar pelo Deputado Estadual. 

  
Art. 2º Os trabalhos da comissão instituída por este Ato se norteará pelos 

sistemas adotados pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado Federal. 
  
Art. 3º A comissão prevista neste Ato fica composta pelos servidores ocupantes 

dos cargos de: 
I - Procurador-Geral; 
II - Subprocurador-Geral; 
III - Secretário-Geral da Mesa; 
IV - Diretor-Geral; 
V - Secretário de Gestão de Pessoal. 
  
Art. 4º A comissão prevista neste Ato apresentará as minutas das propostas à 

Mesa da Assembleia Legislativa até o dia 31 de outubro do corrente ano. 
  
 Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 de setembro de 2015. 
  

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE 

ENIVALDO DOS ANJOS 
1º SECRETÁRIO 

CACAU LORENZONI 
2º SECRETÁRIO 

 
(Este texto não substitui o publicado no D.P.L de 01.10.2015) 
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ATO Nº 1584, DE 22 DE JANEIRO DE 2015. 
 

 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta dos artigos 1º 
e 2º da Resolução 1.905, de 11.12.1998,  

 

RESOLVE: 

 Art. 1º O quantitativo de cargos de provimento em comissão integrantes do 
Grupo Específico de Apoio às Atividades de Representação Político-Parlamentar – 
GARP-AL observará, em conformidade com a Resolução nº 1.905, de 14.12.1998:  

 I – o quantitativo máximo de 18 (dezoito) cargos, por gabinete parlamentar; 

 II – o limite máximo de despesa total de cargos providos correspondentes à 
soma de 100 (cem) pontos, por gabinete parlamentar; 

 III - a distribuição do quantitativo de cargos nos seguintes níveis:  

 a) ADGRP – Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar;  

 b) ASGRP – Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar; 

 c) TJGRP – Técnico Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar; 

 d) TSGRP – Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar;  

 e) SCGRP – Subcoordenador de Gabinete de Representação Parlamentar;  

 f) CGGRP – Coordenador-Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar;  

 g) SGGRP – Supervisor-Geral de Gabinete de Representação Parlamentar.  

 § 1º Nenhum gabinete poderá contar com mais de 01 (um) Supervisor-Geral 
de Gabinete de Representação Parlamentar.  

 § 2º Atendidos os requisitos previstos na Resolução nº 1.905/1998 e neste 
Ato, será livre a composição dos cargos de gabinete parlamentar.  

 Art. 2º Para o preenchimento dos cargos de provimento em comissão de 
gabinete parlamentar observar-se-á, rigorosamente, a disponibilidade orçamentária 
vinculada às dotações de pessoal e seus encargos, consignadas no orçamento da 
Assembleia Legislativa.  

 Art. 3º O quantitativo de cargos de cada gabinete parlamentar, para vigorar 
no prazo previsto no inciso V do artigo 5º da Resolução nº 1.905/1998, será aprovada 
pela Mesa, mediante indicação exclusiva do Deputado titular do respectivo Gabinete, 
observadas as regras pertinentes, especialmente as previstas neste Ato.  

 Art. 4º Não poderão ser compensadas ou ressarcidas diferenças salariais 
sob o fundamento de não ter atingido o limite máximo de pontos.  

 Art. 5º Escolhido o quantitativo de cargos do gabinete parlamentar, caberá 
ao Deputado titular do respectivo gabinete, por provocação exclusiva e escrita, proceder à 
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indicação dos servidores para provimento dos cargos que lhe estão afetos, que não 
poderá sofrer modificação, dentro do prazo mínimo de cento e vinte dias. 

  Art. 6º Os servidores indicados na forma prevista no artigo anterior deverão 
comparecer com documentação legal exigida e, se servidor público de qualquer nível de 
governo, com o documento que comprove a que sistema de previdência está vinculado, 
bem como autorize sua cessão à Assembleia Legislativa.  

 Art. 7º Cada Deputado poderá indicar 01 (um) servidor integrante de seu 
gabinete, ao qual for atribuída a responsabilidade da condução do veículo que atende ao 
Parlamentar e ao seu gabinete, para o recebimento da gratificação de penosidade 
regulamentada nos termos do Ato da Mesa nº 1442, de 28.10.2010. 

 Parágrafo único. O servidor indicado nos termos deste artigo deverá ser 
ocupante de um dos cargos previstos nas alíneas “a” a “d” do inciso III do artigo 1º deste 
Ato.  

 Art. 8º Fica vedada a prestação de serviços gratuitos no gabinete 
parlamentar, sendo de sua responsabilidade exclusiva o ingresso ou permanência de 
pessoas, não sendo permitido cometer qualquer encargo ou atribuição à pessoa que não 
possua vínculo funcional com a Administração da Assembleia Legislativa. 

  Art. 9º É vedada a localização do servidor público efetivo do quadro 
permanente da Secretaria da Assembleia Legislativa no gabinete parlamentar, salvo se 
para o exercício do cargo de provimento em comissão integrante do GARP-AL.  

 Art. 10. O inciso III do artigo 2º do Ato da Mesa nº 1442, de 28.10.2010, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

 “Art. 2º (...)  

 (...)  

 III – que o servidor gratificado e localizado no Gabinete de Representação 
Parlamentar seja ocupante de um dos cargos previstos nos incisos III a VI do artigo 1º da 
Resolução nº 1.905, de 14.12.1998.  

 (...)”  

 Art. 11. Este Ato entra em vigor a partir de sua publicação. 

 Art. 12. Fica revogado o Ato da Mesa nº 1904, de 30.8.2007. 

  PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 de janeiro de 2015.  

 
 

THEODORICO FERRAÇO 
PRESIDENTE 

SOLANGE LUBE 
1ª SECRETÁRIA 

ROBERTO CARLOS 
2º SECRETÁRIO 

 
(Este texto não substitui o publicado no D.P.L de 30.01.2015) 
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ATO N.º 1434, DE 26 DE JULHO DE 2017. 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo 22 da Resolução nº 4.803, de 13 de julho de 2017,  
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica alterado o inciso I do artigo 1º do Ato da Mesa Diretoria nº 1584, de 
22 de janeiro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º (...)  
I - o quantitativo máximo de 19 (dezenove) cargos, por gabinete parlamentar;  
(...).” (NR)  

 

Art. 2º Fica alterado o artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 3326, de 01 de 
setembro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 2º A cota mensal é de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) URs – ALES – 
Unidades Referenciais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo.” (NR)  

 

Art. 3º Este Ato entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2017.  
 
Palácio Domingos Martins, em Vitória 26 de julho de 2017.  
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

Este texto não substitui o publicado no D.P.L de 26/07/2017. 
 

 

 

 


