
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.401, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019 
  

Dispõe sobre o recebimento de doações de 
bens móveis e de serviços, sem ônus ou com 
encargos, de pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo – Ales. 

  
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 A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales fica 
autorizada a receber doações de bens móveis e de serviços, sem ônus ou com 
encargos, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos do 
disposto nesta Resolução. 
  
§ 1º Nas doações com encargos, estes deverão ser previamente definidos no 
edital de chamamento público e não poderão envolver contrapartidas 
financeiras da Ales. 
  
§ 2º Os bens móveis ou os serviços relacionados com estudos, consultorias e 
tecnologias que intentem prover soluções e inovações ao governo e à 
sociedade, ainda que não disponíveis no mercado ou em fase de testes, e que 
promovam a melhoria da gestão pública poderão ser objeto da doação de que 
trata esta Resolução. 
  
§ 3º A doação de bens móveis ou de serviços que envolvam a utilização de 
sistemas ou de soluções de tecnologia da informação e comunicação observará 
as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Segurança da Informação, 
de que trata o Decreto Federal nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, com 
vistas a assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a 
autenticidade da informação no nível nacional. 
  
Art. 2º As doações de bens móveis e de serviços têm por finalidade o interesse 
público e observarão os princípios que regem a administração pública. 
  
Art. 3º É vedado o recebimento de doações de serviços que possam 
comprometer ou colocar em risco a gestão e o resultado das atividades 
finalísticas da Ales. 



  
Art. 4º As doações de bens móveis e de serviços de que trata esta Resolução 
serão realizadas por meio de chamamento público para doação de bens móveis 
e serviços com encargos para a Ales. 
  
Art. 5º No caso de doações sem encargos, o procedimento será simplificado, 
orientado pelos princípios da celeridade, informalidade, moralidade e interesse 
público, e será desenvolvido em consideração à proporcionalidade entre as 
formalidades adotadas e os benefícios almejados, numa relação de custo-
benefício. 
  
Art. 6º Nos chamamentos públicos envolvendo as doações com encargo se 
objetivará garantir a escolha das propostas mais adequadas aos interesses da 
administração pública, de acordo com critérios previamente estabelecidos. 
  
§ 1º Na hipótese de haver mais de uma proposta com equivalência de 
especificações que atendam ao edital de chamamento público, a escolha será 
feita por meio de sorteio realizado em sessão pública. 
  
§ 2º Visando garantir a publicidade do procedimento, sua realização será 
comunicada ao público por meio de expediente veiculado no sítio eletrônico da 
Ales e no Diário do Poder Legislativo ou em outro meio que garanta a ampla 
difusão das informações. 
  
§ 3º O aviso de abertura do chamamento público será publicado com a 
antecedência de 08 (oito) dias úteis, contados da data da sessão pública de 
recebimento das propostas. 
  
Art. 7º Fica vedada a utilização de bens móveis e dos serviços doados para fins 
publicitários, sendo, contudo, autorizada, após a entrega dos bens ou o início 
da prestação dos serviços objeto da doação: 
  
I - a menção informativa da doação no sítio eletrônico do doador; 
  
II - a menção nominal ao doador no sítio eletrônico da Ales, quando se tratar de 
auxílio a programa ou a projeto de governo; e 
  
III - a menção nominal ao doador pelo orador do evento ou da campanha, ou 
inserção de logotipo nos respectivos folhetins e banners. 
  
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II do caput, a divulgação será realizada 
na página do sítio eletrônico relacionada ao programa ou ao projeto auxiliado.  
  
Art. 8º O procedimento simplificado de doação sem encargo e o chamamento 
público para doações com encargo serão desenvolvidos no âmbito da Direção 
Geral da Secretaria, com o auxílio da Supervisão de Comissão de Licitação e 
da Supervisão de Contratos que elaborarão as minutas de editais e do 



respectivo termo, ambos com fundamentos no projeto apresentado pelo setor 
interessado. 
  
  
Art. 9º A Comissão de Seleção para a escolha das propostas mais adequadas 
aos interesses da administração pública nos chamamentos públicos será 
composta de 03 (três) servidores do quadro de efetivos da Ales, escolhidos pelo 
Diretor Geral, por meio de Portaria, que será publicada no Diário do Poder 
Legislativo, priorizando-se servidores efetivos que não tenham atribuições de 
controle dos atos administrativos ou que ocupem cargos comissionados de 
direção ou chefia. 
  
Art. 10. Havendo necessidade de integração normativa, em decorrência de 
lacuna ou omissão nos procedimentos para doação de bens móveis e de 
serviços previstos na presente Resolução, fica adotado o Decreto Federal nº 
9.764, de 11 de abril de 2019, e Instrução Normativa do Ministério da Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia nº 05, de 12 de agosto de 2019, nesta Casa de Leis, com as 
adaptações que se fizerem pertinentes. 
  
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Palácio Domingos Martins, em 09 de setembro de 2019. 
  

ERICK MUSSO 
Presidente 

  
Este texto não substitui o publicado no DPL. de 11/09/2019. 


