
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

RESOLUÇÃO N.º 4.474, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016. 

Dispõe sobre a adoção de medidas 
de apoio aos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo – Ales responsáveis 
por indivíduo dependente de atenção 
exclusiva, em função de doença, 
deficiência ou incapacidade 
sensorial ou mental. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 
15 de julho de 2009, promulga a seguinte Resolução:  

Art. 1º Esta Resolução autoriza a Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales a instituir medidas de apoio aos 
servidores efetivos e comissionados que sejam, comprovadamente, pai, mãe, 
tutor, curador responsáveis por pessoas com necessidade de cuidados 
especiais decorrente de doença, deficiência ou incapacidade sensorial ou 
mental, ainda que temporária, consideradas dependentes sob o aspecto 
socioeducacional e em situação que exija atendimento direto pelo servidor.  

§ 1º Ao servidor referido no caput deste artigo fica assegurado o direito 
à redução em até 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho, sem 
prejuízo da remuneração e da carreira, enquanto for responsável por pessoa 
com necessidades especiais que requeira atenção permanente.  

§ 2º A redução de carga horária destina-se exclusivamente ao 
acompanhamento do dependente no seu tratamento e/ou atendimento às suas 
necessidades diárias básicas.  

§ 3º Fica garantida a implantação de horário especial ou escala móvel, 
estabelecida em conjunto entre o servidor e a Direção Geral da Secretaria, no 
cumprimento da carga horária definida.  

Art. 2º Para os fins desta Resolução, entende-se por necessidades 
especiais, cujo portador requeira atenção permanente, as situações de 
deficiência física, sensorial ou mental, incapacidade ou debilidade, ainda que 
temporária, decorrente de doença ou outra causa, nas quais a presença de 
responsável seja indispensável à complementação do processo terapêutico ou 
à promoção de melhor integração do paciente à sociedade.  



Art. 3º A responsabilidade do servidor por outra pessoa decorre de 
parentesco, adoção, tutela, curatela previstos na legislação vigente. Parágrafo 
único. Se o grau de parentesco, tutela, curatela ou quaisquer das modalidades 
previstas no caput deste artigo recair sobre mais de um servidor da Ales em 
relação a um mesmo indivíduo, somente um deles poderá fazer uso da redução 
de carga horária.  

Art. 4º A redução da carga horária prevista nesta Resolução é 
incompatível com o serviço extraordinário, com o acúmulo de cargos, inclusive 
cargo de provimento em comissão, com o exercício de função gratificada e com 
a licença por motivo de doença em pessoa da família, prevista na Seção V do 
Capítulo V do Título IV da Lei Complementar Estadual nº 46, de 31.01.1994, 
concedida em razão da mesma pessoa com deficiência. Parágrafo único. Ao 
servidor alcançado pela redução da carga horária é vedada a ocupação de 
qualquer atividade de natureza trabalhista, remunerada ou não, enquanto 
perdurar a dispensa.  

Art. 5º Para fazer jus à redução de carga horária, o servidor 
interessado deverá encaminhar requerimento à Direção Geral da Secretaria, 
por meio de sua chefia imediata, informando, de maneira pormenorizada: I - os 
seus dados pessoais (requerente); e II - os dados pessoais do dependente com 
necessidades especiais. § 1º O pedido será instruído com:  

I - cópia da certidão de nascimento ou de adoção ou de outro 
documento hábil a comprovar a relação de parentesco e/ou responsabilidade 
do servidor com o dependente;  

II - cópia de atestado ou laudo médico do dependente com 
necessidades especiais, emitido por especialista, contendo:  

a) a descrição pormenorizada do mal a que é acometido, com a 
respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID);  

b) o grau de deficiência ou incapacidade do paciente;  

c) o laudo prescritivo do tratamento a que deverá ou está sendo 
submetido, se possível; e d) a identificação do especialista responsável, com o 
respectivo registro no conselho de classe.  

§ 2º Os documentos referidos neste artigo deverão ser apresentados 
em cópias simples, acompanhadas das originais, para propiciar a autenticação 
imediata pela chefia do requerente.  

§ 3º Eventual documento alternativo que venha a ser apresentado com 
o fito de suprir a exigência do inciso I do § 1º deste artigo deverá conter 
elementos mínimos capazes de indicar a relação de responsabilidade do 
servidor com a pessoa dependente.  

Art. 6º Recebido o pedido, a chefia imediata encaminhará o expediente 
à Direção Geral da Secretaria, via protocolo, no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis.  



Art. 7º A Direção Geral da Secretaria submeterá o processo à 
Secretaria de Gestão de Pessoas para, por meio da Coordenação do Grupo de 
Recursos Humanos, qualificar o requerente, no prazo de até 03 (três) dias 
úteis. Parágrafo único. Finda instrução, a Secretaria de Gestão de Pessoas 
encaminhará os autos à Coordenação do Centro de Saúde e Assistência Social 
para análise do pedido.  

Art. 8º Recebido o processo, a Coordenação do Centro de Saúde e 
Assistência Social emitirá laudo conclusivo sobre o requerimento, no prazo de 
até 15 (quinze) dias úteis.  

Art. 9º A avaliação realizada pela Coordenação do Centro de Saúde e 
Assistência Social será procedida em 03 (três) esferas:  

I - avaliação do dependente, efetuada por um servidor da Coordenação 
do Centro de Saúde e Assistência Social com formação na área médica;  

II - avaliação das condições sociais e pessoais do requerente e do 
dependente, efetuada por um servidor da Coordenação do Centro de Saúde e 
Assistência Social com formação na área de assistência social; e  

III - laudo conclusivo elaborado pelo Coordenador do Centro de Saúde 
e Assistência Social. Parágrafo único. Em atenção ao princípio da celeridade e 
eficiência, as avaliações previstas nos incisos I e II do caput deste artigo, tanto 
quanto possível, serão procedidas concomitantemente.  

Art. 10 A avaliação de que trata o inciso I do art. 9° desta Resolução 
deverá ser promovida por um servidor designado especificamente para este fim 
pela chefia da Coordenação do Centro de Saúde e Assistência Social, em 
horário previamente acordado entre o avaliador e o requerente.  

§ 1º Tanto quanto possível, a avaliação de que trata o caput deste 
artigo será promovida na Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social.  

§ 2º Não havendo a possibilidade de locomoção do dependente, 
deverá o médico designado para efetuar a avaliação se dirigir até onde o 
examinado se encontrar.  

§ 3º Na avaliação de que trata este artigo, o médico responsável 
analisará o laudo juntado pelo requerente e as condições do dependente.  

§ 4º Não será dispensada a avaliação de que trata este artigo pela 
simples apresentação de laudo médico pelo requerente.  

Art. 11 A avaliação de que trata o inciso II do art. 9º desta Resolução 
deverá ser promovida por um servidor designado especificamente para este fim 
pela chefia da Coordenação do Centro de Saúde e Assistência Social, no local 
da residência do requerente, ou em outro onde se encontre o dependente, em 
horário previamente acordado entre o avaliador e o requerente.  

§ 1º Em seu laudo, o assistente social deverá atestar se, diante da 



situação apurada, a redução da jornada de trabalho do requerente é necessária 
para propiciar o ideal acompanhamento do dependente no seu tratamento e/ou 
atendimento às suas necessidades básicas diárias.  

§ 2º O assistente social responsável pela avaliação deverá recomendar 
o melhor período do dia para a dispensa da jornada, de forma a conceder ao 
dependente o melhor cuidado de acordo com sua deficiência, observando as 
considerações do requerente e, quando for o caso, da avaliação médica.  

§ 3º Quando o dependente necessitante se encontrar internado, a 
avaliação de que trata este artigo deverá contemplar o local de internação.  

Art. 12 De posse das avaliações efetuadas pelo médico e pelo 
assistente social, o Coordenador do Centro de Saúde e Assistência Social 
elaborará laudo conclusivo acerca do pedido e remeterá o feito à Secretaria de 
Gestão de Pessoas, que o encaminhará à Direção Geral da Secretaria, no 
prazo de até 03 (três) dias úteis.  

Art. 13 Recebido o processo, a Direção Geral da Secretaria o 
encaminhará, no prazo de até 03 (três) dias úteis, à Procuradoria Geral para 
emitir parecer, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.  

Art. 14 Devolvido o processo com parecer da Procuradoria, a Direção 
Geral da Secretaria decidirá a respeito do deferimento ou do indeferimento do 
pedido, em até 10 (dez) dias úteis.  

Art. 15 A Secretaria de Gestão de Pessoas, por intermédio da 
Coordenação do Grupo de Recursos Humanos, providenciará a ciência do 
requerente em caso de indeferimento do pedido, em até 03 (três) dias úteis, a 
contar da decisão.  

§ 1º Da decisão de indeferimento caberá recurso, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, a contar da ciência.  

§ 2º O recurso deverá ser instruído com todas as provas que 
fundamentam as alegações do requerente.  

§ 3º Recebido o recurso, será o processo encaminhado à Procuradoria 
Geral para manifestação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.  

§ 4º Devolvido o expediente, a Direção Geral da Secretaria o fará 
seguir à Mesa Diretora, no prazo de até 03 (três) dias úteis, para decisão, em 
até 10 (dez) dias úteis.  

Art. 16 Concluindo pelo deferimento do pedido, a Direção Geral da 
Secretaria providenciará, junto à Mesa Diretora, a confecção do respectivo Ato 
de concessão.  

Art. 17 Em qualquer caso, em sendo deferido o pedido, a Mesa 
Diretora fará publicar o respectivo Ato de concessão da redução da carga 
horária.  



Parágrafo único. O requerente será cientificado da decisão que 
indeferir o recurso interposto nos termos do artigo 15.  

Art. 18 O benefício de que trata esta Resolução será concedido pelo 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos casos de necessidade temporária, e 
de 01 (um) ano, nos casos de necessidade permanente, podendo ser renovado 
sucessivamente por igual período, observando-se os procedimentos previstos 
para concessão do benefício.  

Art. 19 É condição para a manutenção do benefício da redução da 
jornada a realização de entrevistas trimestrais do servidor beneficiário com o 
assistente social da Ales, com confecção de relatórios enviados à Coordenação 
do Centro de Saúde e Assistência Social e à Secretaria de Gestão de Pessoas, 
que deverá atestar a necessidade de manutenção da redução. Parágrafo único. 
O serviço social da Ales ficará responsável pelo controle dos prazos para a 
realização das entrevistas referidas no caput deste artigo, após a publicação 
dos respectivos Atos de concessão da redução da jornada de trabalho.  

Art. 20 A redução de carga horária se extinguirá com a cessação do 
motivo que a houver determinado, independentemente de qualquer ato 
extintivo da autoridade pública. Parágrafo único. Cessando o motivo que deu 
causa à redução da jornada, o servidor beneficiado deverá comunicar o fato a 
sua chefia imediata e retomar a sua jornada integral imediatamente.  

Art. 21 Os casos omissos, após devidamente instruídos, serão 
encaminhados à Direção Geral da Secretaria e resolvidos junto à 
Administração Superior, observando-se a conveniência e o interesse da 
administração.  

Art. 22 Caso necessário, e dentro dos limites estabelecidos por esta 
Resolução, Ato da Mesa Diretora regulamentará a concessão da redução da 
carga horária do servidor da Ales.  

Art. 23 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Palácio Domingos Martins, em Vitória, 17 de outubro de 2016.  

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 
1º Secretário 

CACAU LORENZONI 
2º Secretário 

Este texto não substitui o publicado no DPL. de 18/10/2016. 


