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Parágrafo único. Para os servidores no 

exercício do cargo apenas em comissão, a Cédula terá 

prazo de validade até o ato de sua exoneração, 

devendo o servidor devolvê-la no ato da publicação 

de sua exoneração, fincando os seus direitos de 

recebimento vinculados à devolução da Cédula. 

 

Art. 4º Ocorrendo as ressalvas do art. 3º, a 

Cédula de Identidade Funcional resta nula de pleno 

direito, devendo o servidor obrigatoriamente restituí-

la ao Poder Legislativo, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias a partir da ocorrência. 

 

Parágrafo único. Os servidores já 

possuidores da Cédula de Identidade Funcional que 

se aposentarem, desde que requeiram à Mesa 

Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo – Ales, poderão substituir sua Cédula 

por outra exclusiva de aposentado. 

 

Art. 5º Para o fim de pedido de confecção de 

2ª (segunda) via, na hipótese de perda, extravio, furto 

ou roubo da Cédula de Identidade Funcional, o 

responsável pelo documento deverá, 

obrigatoriamente, apresentar à Mesa Diretora da Ales 

cópia do Boletim de Ocorrência Policial. 

 

Art. 6º O documento de que trata esta 

Resolução terá modelo único, de acordo com as 

especificações da Ales. 

 

Art. 7º Caberá à Presidência da Ales as 

providências necessárias à confecção do presente 

documento, bem como a execução do disposto nesta 

Resolução. 

 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.112 

 

Cria Comissão Especial, para apreciar, analisar, 

investigar e buscar alternativas sustentáveis para 

a coleta, tratamento e destinação dos resíduos 

sólidos no Espírito Santo. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 30, inciso II, 57 e 58 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 227/2015, na 

Sessão Ordinária do dia 16 de setembro de 2015, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica criada uma Comissão 

Especial, composta de 03 (três) membros, para 

no prazo de 90 (noventa) dias, apreciar, analisar, 

investigar e buscar alternativas sustentáveis para 

a coleta, tratamento e destinação dos resíduos 

sólidos no Espírito Santo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1685 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 

2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 

de janeiro de 1994, WAGNER BOURGUINON 

ALMEIDA, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 16 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 


