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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 4.803 

 

Altera a Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 

2010, que dispõe sobre a estrutura organizacional 

dos serviços administrativos da Secretaria da 

Assembleia Legislativa e sobre o Plano de Cargos e 

Carreiras dos seus respectivos servidores, e dá 

outras providências. 

 

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 Fica transformado na estrutura organizacional 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo – Ales – o cargo de provimento em comissão 

de Chefe de Gabinete da Presidência no cargo de 

provimento em comissão de Chefe de Comunicação 

Social da Presidência, na forma do Anexo I desta 

Resolução. 

 
§ 1º A área de atuação do cargo de Chefe de 

Comunicação Social da Presidência é o Gabinete da 

Presidência. 

 

§ 2º As atribuições do cargo de Chefe de 

Comunicação Social da Presidência são as descritas 

no item 5 do Anexo V da Resolução nº 2.890, de 23 

de dezembro de 2010, com redação dada por esta 

Resolução. 

 

§ 3º A transformação operada nos termos deste artigo 

não implica alteração do padrão remuneratório do 

cargo nem em qualquer tipo de acréscimo de despesa. 

 
Art. 2º Fica transformado na estrutura organizacional 

da Ales o cargo de provimento em comissão de 

Supervisor de Fluxo de Processos no cargo de 

provimento em comissão de Supervisor de Gabinete 

da Subdireção Geral da Secretaria, na forma do 

Anexo II desta Resolução. 

 

§ 1º A área de atuação do cargo de Supervisor de 

Gabinete da Subdireção Geral da Secretaria é a 

Supervisão do Gabinete da Subdireção Geral da 

Secretaria. 

 

§ 2º As atribuições do cargo de Supervisor de 

Gabinete da Subdireção Geral da Secretaria são as 

descritas no item 53 do Anexo V da Resolução nº 

2.890, de 2010, com redação dada por esta 

Resolução. 

 

§ 3º A estrutura de cargos da Supervisão de Fluxo de 

Processos, transformada nos termos desta Resolução, 

passa a integrar a estrutura de cargos da Subdireção 

Geral da Secretaria. 

 

§ 4º A transformação operada nos termos deste artigo 

não implica alteração do padrão remuneratório do 

cargo nem em qualquer tipo de acréscimo de despesa. 

 

Art. 3º O art. 7º da Resolução nº 2.890, de 2010, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 7º (...) 

 

(...) 

 

III - (...) 

 

a) Chefia de Comunicação Social da 

Presidência; 

 

(...) 

 

VI - (...) 

 

(...) 

 

k) (...) 

 

(...) 

 

4. Supervisão do Gabinete da Subdireção 

Geral da Secretaria; 

 
(...).” (NR) 

 
Art. 4º Ficam alterados a Subseção I da Seção III do 

Capítulo II do Título II e o art. 14 da Resolução nº 

2.890, de 2010, que passam a vigorar com as 

seguintes redações: 

 
“Subseção I 

Da Chefia de Comunicação Social da 

Presidência 

 
Art. 14. A Chefia de Comunicação Social da 

Presidência tem como jurisdição 

administrativa as atividades de 

assessoramento especial ao Presidente da 

Assembleia Legislativa no desempenho de 

suas atribuições e compromissos oficiais; 

suas relações públicas com a imprensa, com 

as entidades de classe, com os órgãos oficiais 

e com o público em geral; a direção e 

supervisão das atividades de cerimonial; e 

outras atividades correlatas.” (NR) 


