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ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 4.474 

 

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. 


