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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente da Assembleia Legislativa, 

com fulcro no artigo 23, I, “n”, combinado com 
o artigo 105, ambos do Regimento Interno, 
CONVOCA as Senhoras Deputadas e os  
Senhores Deputados para a 3ª Sessão 
Extraordinária Virtual, a ser realizada no dia 28 
de abril de 2020 (terça-feira), às 09:00 (nove 
horas), com o objetivo de discussão e 
deliberação das seguintes proposições: 

 
1. Discussão única, nos termos do art. 66, 
§ 6º, da Constituição Estadual, do veto total, 
aposto ao Projeto de Lei nº 202/2019, de 
autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos, que 
obriga a identificação de todos os veículos 
automotores vinculados à prestação de serviços 
ou a qualquer outra atividade dos Poderes e 
Órgãos do Estado, próprios ou locados, na 
forma que especifica. Publicado no DPL do dia 
1º/04/2019. Mensagem de Veto nº 06/2020, 
publicada no DPL do dia 17/03/2020. 
 
2. Discussão única, nos termos do art. 66, 
§ 6º, da Constituição Estadual, do veto total, 
aposto ao Projeto de Lei nº 271/2019, de 
autoria do Deputado Theodorico Ferraço, que 
acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 
14 de janeiro de 2019, denominando José 
Antonio Dardengo a estrada que liga a Rodovia 
Estadual ES-483, em Burarama, à localidade de 
Jacú, no município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. Publicado no DPL do dia 
12/08/2019. Mensagem de Veto nº 07/2020, 
publicada no DPL do dia 17/03/2020.  

 
3. Discussão única, nos termos do art. 66, 
§ 6º, da Constituição Estadual, do veto total, 
aposto ao Projeto de Lei nº 800/2019, de 
autoria da Deputada Iriny Lopes, que acrescenta 

item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de 
janeiro de 2019, declarando de utilidade pública 
a Associação de Pequenos Agricultores da 
Região de Pedra Bonita - APARPEB, localizada no 
município de Pancas/ES. Publicado no DPL do 
dia 26/09/2019. Mensagem de Veto nº 08/2020, 
publicada no DPL do dia 17/03/2020. 

 
4. Discussão única, nos termos do art. 66, 
§ 6º, da Constituição Estadual, do veto total, 
aposto ao Projeto de Lei nº 920/2019, de 
autoria do Deputado Pr. Marcos Mansur, que 
acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 
10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de 
utilidade pública o Projeto Bem Me Quer Feliz, 
localizado no município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. Publicado no DPL do dia 
07/11/2019. Mensagem de Veto nº 09/2020, 
publicada no DPL do dia 17/03/2020. 

 
5. Discussão única, em rito sumário, do 
Projeto de Lei nº 193/2020, da Deputada Iriny 
Lopes, que dispõe sobre a autorização ao 
governo do Estado a prover renda mínima 
emergencial a empreendedores solidários, em 
caso de emergência ou calamidade. Publicado 
no DPL do dia 24/04/2020. (anexado ao Projeto 
de Lei nº 190/2020 de autoria do deputado 
Enivaldo dos Anjos, por se tratar de matéria 
correlata). 

 
6. Discussão única, em rito sumário, do 
Projeto de Lei nº 195/2020, do Deputado 
Doutor Hércules, que estabelece multa para 
quem divulgar notícias falsas sobre epidemias, 
endemias e pandemias no Estado. Publicado no 
DPL do dia 24/04/2020. (anexado ao Projeto de 
Lei nº 918/2019, de autoria da deputada Iriny 
Lopes, por se tratar de matéria correlata). 

 
7. Discussão única, em rito sumário, do 
Projeto de Lei nº 200/2020, da Deputada Raquel 
Lessa, que inclui no grupo prioritário de 
atendimento em razão da pandemia do COVID-
19 (Corona vírus), as pessoas com deficiências 
em cumprimento à Lei Brasileira de Inclusão - 
Lei nº 13.146/2015. Publicado no DPL do dia 
24/04/2020. 
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8. Discussão única, em rito sumário, do 
Projeto de Lei nº 202/2020, do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que assegura aos 
locatários de imóveis comerciais, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, o abatimento 
proporcional dos valores da locação em razão 
da determinação de fechamento e interrupção 
das atividades comerciais para atendimento das 
medidas de combate ao CORONAVIRUS (COVID-
19), e dá outras providências. Publicado no DPL 
do dia 24/04/2020. 
 
9. Discussão única, em rito sumário, do 
Projeto de Lei nº 239/2020, do Deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 
adoção de medidas para o enfrentamento e 
intervenção imediata em situação de 
emergência em caso de endemias, epidemias e 
pandemias, e do novo coronavírus (Covid-19), 
no Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 
24/04/2020.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de abril de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA IRINY LOPES 

 
PROJETO DE LEI Nº 193/2020 

 
Dispõe sobre a autorização ao 
governo do Estado do Espírito 
Santo a prover renda mínima 
emergencial a empreendedores 
solidários, em caso de 
emergência ou calamidade. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art.1º Fica autorizado o poder executivo a 
prover renda mínima emergencial a 
empreendedores da economia popular 

solidária, radicados no Estado do Espírito 
Santo, cujos empreendimentos estejam 
registrados no Cadastro Nacional de 
Empreendimentos Econômicos Solidários e 
Comércio Justo (CADSOL), em casos de 
emergência ou calamidade oficialmente 
decretados. 
 
§1º Para os efeitos desta Lei, são 
considerados como empreendimentos de 
economia popular solidária aqueles definidos 
pela Lei nº8256, de 16 de janeiro de 2006. 
 
§2º A renda mínima emergencial de que trata 
o caput será de 50% (cinquenta por cento) do 
valor do salário mínimo vigente à época, 
devendo ser assegurada aos beneficiários, 
com periodicidade mensal, enquanto 
perdurarem as consequências do estado de 
emergência ou calamidade oficialmente 
decretado. 
 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei 
correrão à conta da dotação orçamentária do 
Fundo Estadual de Assistência Social. 
 
Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de março de 2020. 
 

IRINY LOPES 
Deputada Estadual (PT/ES) 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Espírito Santo vive grave situação de 
emergência sanitária, tornada pública a partir da 
mensagem governamental que solicita a esta 
casa de leis a decretação do estado calamidade 
pública. Assim, situações excepcionais que 
envolvem a subsistência de segmentos 
vulneráveis da população devem ser tratadas de 
modo igualmente excepcional. É exatamente o 
que propõe o presente Projeto de Lei, em 
relação à previsão de uma renda mínima 
emergencial para empreendedores da economia 
popular solidária, impedidos de comercializar 
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sua produção em razão das medidas de 
contenção e isolamento social previstas no 
Decreto aqui mencionado. Sem dúvida, os 
cuidados com a prevenção são fundamentais 
para preservar a vida, mas seus efeitos podem e 
devem ser mitigados pelo Poder Público, 
quando houver previsão legal e recursos para 
fazê-lo. Pelo exposto, esperamos o apoio dos 
Parlamentares desta Casa, a fim de que 
aprovem esta proposição. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DOUTOR HÉRCULES 

 
PROJETO DE LEI Nº 195/2020 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 
Art. 1- Fica estabelecido a muita de 20 
(Estabelece multa para quem divulgar notícias 
falsas sobre epidemias, endemias e pandemias 
no Estado.vinte) a 200 (duzentos) Unidades de 
Valor de Referência do Tesouro Estadual 
(UVRTE) para quem dolosamente divulgar por 
meio eletrônico ou similar, notícia falsa sobre 
epidemias, endemias e pandemias no Estado. 
 
Parágrafo único: a multa estabelecida será 
revertida para o Fundo Estadual de Saúde. 
 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na Data de sua 
publicação. 

 
Vitória/ES, 27 de março de 2020 

 
DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O problema da divulgação de informações falsas 
ou distorcidas tem provocado grande 
inquietude e sentimento de desespero na 
Sociedade. 

Em tempos de grave crise de saúde pública não 
podemos permitir tamanho absurdo e 
crueldade. 
 

Nesse sentido tomamos a iniciativa de coibir a 
prática de divulgação de notícias falsas (fake 
news), impondo multa a quem for o responsável 
por tais atos. 
 

No caminho de uma regulamentação sensata, 
que busque o equilíbrio entre o livre exercício 
dos direitos fundamentais e seus limites, 
sugerimos uma proposta de tipificação, como 
infração administrativa, que certamente 
constituirá a origem de uma regulamentação 
mais densa, em âmbito nacional. 
 

Nesta proposta, tentamos preservar a atividade 
dos veículos de imprensa e os jornalistas, que 
não poderão ser processados no livre exercício 
de sua atividade profissional. 
 

Nossa preocupação não é com os profissionais 
de imprensa, mas com pessoas que, muitas 
vezes sob anonimato e com interesses escusos, 
divulgam informações sabidamente falsas, 
especialmente em meio digital e nas redes 
sociais, gerando instabilidade, danos morais, 
patrimoniais e até mesmo a morte em casos 
mais graves. 
 

Por tudo isso, evidenciada a relevância e 
urgência que a matéria requer, submetemos a 
proposta ao beneplácito dos nobres pares, na 
expectativa de seu aperfeiçoamento e 
aprovação. 
Por tudo isso, evidenciada a relevância e 
urgência que a matéria requer, submetemos a 
proposta ao beneplácito dos nobres pares, na 
expectativa de seu aperfeiçoamento e 
aprovação. 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA RAQUEL LESSA 

 
PROJETO DE LEI Nº 200/2020 

 
Inclusão no grupo prioritário de 
atendimento em razão da 
pandemia do COVID-19 (Corona 
vírus), as pessoas com 
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deficiências em cumprimento à 
Lei Brasileira de Inclusão – Lei nº 
13.146/2015. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Inclui no grupo prioritário de 
atendimento, em razão da pandemia do COVID-
19, Coronavírus, as pessoas com deficiências, no 
âmbito do território do Estado do Espírito Santo.  
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, 30 de Março de 2020. 
 

 
RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual – PROS 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Considerando a Convenção sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência da ONU, bem como a Lei 
Brasileira de Inclusão, 13.146/2015, 
especialmente o art.9° onde dispõe: 
 

Art. 9º A pessoa com deficiência 
tem direito a receber 
atendimento prioritário, 
sobretudo com a finalidade de: 
I- proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias; 
II- atendimento em todas as 
instituições e serviços de 
atendimento ao público;” 
(grifamos) 

 
Assim sendo, considerando a pandemia 
provocada pelo COVID-19, o que obriga os 
órgãos públicos, particularmente o governo 
federal, mas também aos demais entes 
federados a adotarem medidas emergenciais de 
proteção à população brasileira, especialmente 
aos que se encontram em situação de maior 
vulnerabilidade ou desvantagem, a exemplo do 

segmento de pessoas com deficiência, 
principalmente àquelas com complicações 
psicomotoras, bem como as que possuem 
restrições respiratórias pré-existentes, dentre 
outras, vimos solicitar que sejam inclusos no 
grupo prioritário de atendimento as pessoas 
com deficiências, assim entendidas as que a Lei 
Brasileira de Inclusão determina. 
  
Assim, apresentamos à consideração dos 
nobres pares a presente proposição e rogamos 
pela sua APROVAÇÃO, para que em havendo a 
aquiescência do Chefe do Poder Executivo 
Estadual possa alcançar a sua SANÇÃO. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DELEGADO DANILO BAHIENSE 

 
PROJETO DE LEI Nº 202/2020 

 
Assegura aos locatários de 
imóveis comerciais, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, o 
abatimento proporcional dos 
valores da locação em razão da 
determinação de fechamento e 
interrupção das atividades 
comerciais para atendimento das 
medidas de combate ao 
CORONAVIRUS (COVID-19), e dá 
outras providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º – Ficam assegurados aos locatários de 
imóveis comerciais, no âmbito do Estado Do 
Espírito Santo, o direito de pleitear do locador o 
abatimento do valor da locação, proporcional 
aos dias em que interromperam ou cessaram o 
funcionamento de suas atividades, em 
cumprimento às medidas adotadas pelo Poder 
Público para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional, 
decorrente da pandemia do novo 
CORONAVIRUS (COVID-19). 
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Parágrafo único – O disposto no caput aplica-se 
aos decretos, leis e determinações no âmbito 
estadual, que interromperam ou cessaram o 
funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais, visando conter o avanço do novo 
CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
Art. 2º – O direito previsto nesta Lei 
compreende os dias em que os 
estabelecimentos e empreendimentos 
comerciais interromperam ou cessaram seus 
funcionamentos em cumprimento às 
determinações governamentais. 
 
Parágrafo único – O disposto no caput 
compreende também o período anterior à 
vigência desta Lei, cuja restrição seja 
devidamente comprovada por meio de ato 
emanado pelo Poder Público. 
 
Art. 3º – Esta Lei possui vigência temporária, 
pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser 
renovada por igual período enquanto perdurar a 
proliferação da doença causada pelo novo 
CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
Parágrafo único – Esta Lei tem eficácia pelo 
prazo disposto no caput deste artigo e cessará 
antes do tempo previsto, caso haja revogação 
dos atos descritos no parágrafo único, do artigo 
primeiro. 

 
Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta 
Lei sujeita os infratores à multa de 2% (dois por 
cento) do valor do contrato de locação, bem 
como a devolução dos valores correspondentes 
aos dias em que permaneceram sem 
funcionamento. 

 
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à data dos 
atos emanados pelo Poder Público. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 

Sessões, em 31 de março de 2020. 

 
DELEGADO DANILO BAHIENSE 

Deputado Estadual 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DELEGADO LORENZO PAZOLINI 

 
PROJETO DE LEI Nº 239/2020 

 
Dispõe sobre a adoção de 
medidas para o enfrentamento e 
intervenção imediata em situação 
de emergência em caso de 
endemias, epidemias e 
pandemias, e do novo 
coronavírus (Covid-19), no Estado 
do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
 
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a adoção de 
medidas para o enfrentamento e intervenção 
imediata em situação de emergência em caso de 
endemias, epidemias e pandemias, e do novo 
coronavírus (Covid-19), no Estado do Espírito 
Santo. 
 
Parágrafo único. As medidas estabelecidas 
nesta lei objetivam a proteção da coletividade e 
serão implementadas em consonância com as 
orientações da Organização Mundial da Saúde – 
OMS –, observadas as seguintes diretrizes: 
 
I – Promoção de diálogo, cooperação e 
interação entre as esferas federal, estadual e 
municipais de governo; 

 
II – Intersetorialidade, transversalidade e 
integração das políticas públicas; 

 
III – Articulação entre as ações do poder público 
e da sociedade civil; 

 
IV – Ampla divulgação das ações planejadas e 
em execução, bem como de seus resultados. 

 
Art. 2º Para fins do disposto nesta lei, 
considera-se: 

 
I – Isolamento: a separação de pessoas doentes 
ou contaminadas, ou de bagagens, meios de 
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transporte, mercadorias ou encomendas postais 
afetados, de maneira a evitar a contaminação 
ou a propagação da doença causada em virtude 
da endemia, epidemia ou pandemia; 
 
II – Quarentena: a restrição de atividades ou a 
separação de pessoas suspeitas de 
contaminação das pessoas que não estejam 
doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, 
meios de transporte ou mercadorias suspeitos 
de contaminação, de maneira a evitar a possível 
contaminação ou a propagação da doença 
causada em virtude da endemia, epidemia ou 
pandemia. 
 
Parágrafo único. As definições estabelecidas 
pelo art. 1º do Regulamento Sanitário 
Internacional, constante no Anexo do Decreto 
Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, 
aplicam-se, no que couber, ao disposto nesta 
lei. 
 
Art. 3º Para o enfrentamento da endemia, 
epidemia ou pandemia, poderão ser adotadas 
pela autoridade competente as seguintes 
medidas, entre outras: 
 
I – Isolamento; 

 
II – Quarentena; 

 
III – determinação de realização compulsória 
dos seguintes procedimentos: 

 
a) Exames médicos; 

 
b) Testes laboratoriais; 

 
c) coleta de amostras clínicas; 
 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; 

 
e) tratamentos médicos específicos; 

 
IV – Estudo ou investigação epidemiológica; 

 
V – Exumação, necropsia, cremação e manejo 
de cadáver; 

VI – Requisição de bens e serviços de pessoas 
naturais e jurídicas, hipótese em que será 
garantido o pagamento posterior de 
indenização justa, em dinheiro; 
 
VII – Autorização excepcional e temporária para 
importação de produtos sujeitos à vigilância 
sanitária sem registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – Anvisa –, desde que 
registrados por autoridade sanitária estrangeira 
e previstos em ato do Ministério da Saúde; 
 
VIII – Garantia do direito da população ao 
acesso a medicamentos solicitados por meio 
remoto; 
 
IX – Garantia do direito da população ao acesso 
aos serviços e às ações de saúde na modalidade 
virtual, observada a regulamentação profissional 
das categorias de saúde envolvidas; 
 
X – Incentivo à contratação de médicos e 
profissionais de saúde, independentemente da 
nacionalidade, para atuação na prestação de 
ações e serviços de saúde; 
 
XI – Garantia de acesso a itens de higiene para 
públicos considerados de risco para 
complicações de saúde; 
 
XII – Descentralização do atendimento 
emergencial de saúde, especialmente por meio 
da construção regionalizada de hospitais de 
campanha; 

 
XIII – incentivo da testagem massiva da 
população para a doença causadora em virtude 
da epidemia, endemia ou pandemia, 
especialmente da pandemia de Covid-19, em 
todas as regiões sanitárias, com vistas a 
identificar as pessoas contaminadas, garantir o 
isolamento social de pessoas assintomáticas e 
minimizar a propagação da doença de acordo 
com o perfil epidemiológico de cada região 
sanitária. 

 
§ 1º – As medidas previstas neste artigo 
somente poderão ser tomadas com base em 
evidências científicas e análises sobre 
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informações estratégicas em saúde e se 
limitarão, no tempo e no espaço, ao mínimo 
indispensável à promoção e à preservação da 
saúde pública. 
 
§ 2º – Ficam assegurados às pessoas afetadas 
pelas medidas previstas neste artigo: 
 
I – O direito de serem informadas 
permanentemente sobre seu estado de saúde, 
na forma de regulamento; 
 
II – O direito à assistência à família, na forma de 
regulamento; 
 
III – o direito de receberem tratamento gratuito 
na rede pública de saúde; 
 
IV – O pleno respeito à dignidade, aos direitos 
humanos e às liberdades fundamentais das 
pessoas, conforme disposto no art. 3º do 
Regulamento Sanitário Internacional, constante 
no Anexo do Decreto Federal nº 10.212, de 
2020. 
 
§ 3º – As pessoas que não cumprirem as 
medidas previstas neste artigo ficarão sujeitas à 
responsabilização, nos termos previstos em lei. 
 
§ 4º – Quando não houver leitos disponíveis nos 
hospitais públicos ou particulares credenciados 
ao Sistema Único de Saúde – SUS –, será 
facultado ao gestor de saúde, na forma de 
regulamento, requisitar a internação, nos 
hospitais da rede privada, de pessoas infectadas 
pela doença causadora da endemia, epidemia 
ou pandemia, especialmente da pandemia de 
Covid-19. 

 
§ 5º – O Estado promoverá parcerias com 
estabelecimentos públicos e privados com o 
objetivo de realizar os procedimentos 
compulsórios de que trata o inciso III 
do caput sem cobrança de taxas adicionais, na 
forma de regulamento. 

 
Art. 4º Com o objetivo de ampliar o alcance do 
combate aos efeitos da doença causadora da 
endemia, epidemia ou pandemia, especialmente 

da pandemia de Covid-19, poderão ser adotadas 
as seguintes medidas: 
 
I – designação de um órgão central de 
contingência da endemia, epidemia ou 
pandemia, composto por membros que 
possuam qualificação técnica adequada, com 
atribuições de envolvimento e coordenação dos 
profissionais da área de saúde, bem como 
atribuições de acompanhamento e 
monitoramento das atividades econômicas e de 
vulnerabilidade social, para o desenvolvimento 
de ações eficientes contra a propagação da 
doença no Estado e para a redução de seus 
impactos na economia e na capacidade de 
subsistência dos indivíduos e das empresas; 
 
II – Incentivo à implementação de campanha 
educativa informando a população sobre 
contágio, prevenção, sintomas e tratamento de 
doença epidêmica; 
 
III – Combate, especialmente por meio de 
campanhas publicitárias, da divulgação ou do 
compartilhamento, por qualquer meio, de 
notícia ou informação sabidamente falsa ou 
prejudicialmente incompleta que altere, 
corrompa ou distorça a verdade acerca de 
epidemias, endemias e pandemias, 
especialmente da pandemia de Covid-19, em 
prejuízo do interesse público de zelar pela saúde 
da população; 

 
IV – Estímulo à proteção dos agentes públicos 
estaduais afetados pela epidemia, endemia ou 
pandemia, especialmente da pandemia de 
Covid-19, por meio de autorização, quando 
necessária e possível, de abono de faltas, 
adoção de trabalho remoto e prorrogação de 
licença para tratamento de saúde, bem como 
por meio de esforços para evitar o corte de 
benefícios e auxílios e para manter os vínculos 
com o Estado dos servidores ocupantes de 
função pública e de cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, dos empregados 
públicos e dos contratados pelo poder público; 

 
V – Garantia de apoio psicológico aos 
profissionais de saúde do Estado envolvidos nos 
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atendimentos relacionados à epidemia, 
endemia ou pandemia, especialmente da 
pandemia de Covid-19; 
 
VI – Garantia de acesso dos profissionais de 
saúde do Estado atuantes no combate à 
epidemia, endemia ou pandemia, especialmente 
da pandemia de Covid-19, a hospedagem 
próxima ao local de trabalho, nos termos de 
regulamento; 
 
VII – Suspensão do prazo de validade dos 
concursos públicos estaduais, 
independentemente de homologação, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública 
decorrente da doença; 

 
VIII – Incentivo à colaboração entre o poder 
público, empresas privadas, pessoas físicas e 
entidades da sociedade civil para a aquisição 
permanente ou para a utilização temporária, a 
título não oneroso, de bens móveis e imóveis 
destinados ao combate dos efeitos da pela 
epidemia, endemia ou pandemia, especialmente 
da pandemia de Covid-19, e às ações de saúde. 

 
Parágrafo único. Serão adotadas todas as 
medidas possíveis para fornecer aos integrantes 
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros 
Militar, da Polícia Civil, do Sistema Prisional e do 
Sistema Socioeducativo do Estado os 
equipamentos de proteção individual 
necessários ao exercício de suas funções, a 
exemplo de álcool em gel, máscaras, óculos de 
proteção e luvas, nos termos recomendados 
pelo Ministério da Saúde. 

 
Art. 5º Os órgãos e as entidades da 
administração pública estadual compartilharão 
entre si e com as administrações municipais e 
federal os dados essenciais à identificação de 
pessoas infectadas ou com suspeita de infecção 
pela epidemia, endemia ou pandemia, 
especialmente da pandemia de Covid-19, com a 
finalidade exclusiva de evitar sua propagação. 

 
§ 1º A obrigação a que se refere 
o caput estende-se às pessoas jurídicas de 

direito privado, caso os dados sejam solicitados 
por autoridade sanitária. 
 
§ 2º – O órgão estadual competente manterá 
públicos e atualizados os dados sobre os casos, 
confirmados, suspeitos e em investigação, de 
contaminação pela epidemia, endemia ou 
pandemia, especialmente da pandemia de 
Covid-19, resguardado o direito ao sigilo das 
informações pessoais. 
 
Art. 6º Todos os cidadãos deverão colaborar 
com as autoridades sanitárias na comunicação 
imediata de: 
 
I – Possíveis contatos com o vírus causador da 
epidemia, endemia ou pandemia; 
 
II – Circulação em áreas consideradas como 
regiões de contaminação pelo vírus causador da 
epidemia, endemia ou pandemia. 
 
Art. 7º O serviço de transporte coletivo 
intermunicipal e metropolitano de passageiros 
será prestado segundo padrões sanitários 
capazes de mitigar ou conter a propagação de 
vírus e bactérias, com a observância, durante a 
vigência do estado de calamidade pública 
decorrente da epidemia, endemia ou pandemia, 
especialmente da pandemia de Covid-19, das 
seguintes diretrizes: 
 
I – Intensificação dos procedimentos de 
higienização dos veículos e das edificações, nos 
termos de protocolos do Ministério da Saúde, 
principalmente nos locais de maior fluxo de 
passageiros e nas superfícies que entram em 
contato com as mãos dos usuários; 
 
II – Redução da lotação máxima dos veículos, de 
acordo com os critérios estabelecidos pela 
autoridade sanitária competente, na forma de 
regulamento. 

 
Parágrafo único. O Estado poderá, durante a 
vigência do estado de calamidade pública de 
que trata esta lei, adotar medidas para viabilizar 
a manutenção das condições dos contratos 
administrativos de serviço de transporte 
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coletivo intermunicipal e metropolitano, bem 
como de outros contratos de prestação de 
serviços contínuos de mão de obra não 
eventual. 
 
Art. 8º O Estado poderá estabelecer parcerias 
com os estabelecimentos públicos e privados 
sujeitos ao controle e à fiscalização sanitária do 
Estado, com o objetivo de adotar medidas que 
visem à proteção da saúde do consumidor, 
promovendo a disponibilização das orientações 
e dos recursos necessários à higienização 
pessoal para prevenir a transmissão de doenças, 
na forma de regulamento. 
 
Parágrafo único. Nas parcerias a que se refere 
o caput, o Estado incentivará os 
estabelecimentos mencionados a adotar outras 
medidas de prevenção que se fizerem 
necessárias, incluindo medidas de organização 
de seus atendimentos destinadas a evitar 
aglomerações. 
 
Art. 9º Para fins de proteção do consumidor, o 
Estado poderá adotar as seguintes medidas: 
 
I – Limitação do volume de aquisição de 
produtos higiênicos e alimentícios durante a 
epidemia, endemia ou pandemia, especialmente 
da pandemia de Covid-19; 
 
II – Proteção aos consumidores de serviços de 
telecomunicações no sentido de punir as 
interrupções injustificadas do acesso a esses 
serviços; 

 
III – Fomento de instrumentos que assegurem 
ao consumidor, no caso de cancelamento em 
função da epidemia, endemia ou pandemia, 
especialmente da pandemia de Covid-19, o 
ressarcimento dos valores pagos em pacotes 
turísticos, passagens aéreas e terrestres e 
hotéis; 

 
IV – Combate à elevação injustificada de preços 
de insumos, produtos ou serviços, em especial 
os utilizados no combate ou na prevenção da 
epidemia, endemia ou pandemia, especialmente 
da pandemia de Covid-19, ressalvada a oscilação 

natural de preço para adequação de oferta e 
demanda a fim de se evitar a escassez; 
 
V – Combate à cobrança, não prevista no 
instrumento contratual, pelas instituições de 
ensino do envio eletrônico de atividades 
pedagógicas regulares. 
 
Parágrafo único. Os bancos do Espírito Santo 
ficam autorizados a suspenderem a cobrança de 
parcelas de empréstimo consignado aos clientes 
pelo prazo de noventa dias, sem a incidência 
posterior de juros sobre o valor das parcelas 
suspensas, em virtude da epidemia, endemia ou 
pandemia, especialmente da pandemia de 
Covid-19. 
 
Art. 10 Para fins de redução das perdas 
econômico-financeiras sofridas pelos 
estabelecimentos industriais e comerciais e 
prestadores de serviço que tiverem suspensas 
ou reduzidas suas atividades por ato do poder 
público que objetive o enfrentamento da 
epidemia, endemia ou pandemia, especialmente 
da pandemia de Covid-19, o Estado poderá 
adotar as seguintes medidas: 
 
I – Adoção de providências visando à não 
interrupção do fornecimento dos serviços 
públicos sob responsabilidade do Estado, ainda 
que haja inadimplência ou atraso no pagamento 
das tarifas ou taxas relativas a esses serviços; 
 
II – Avaliação da possibilidade de suspensão 
temporária de novos reajustes das tarifas dos 
serviços públicos sob a responsabilidade do 
Estado; 

 
III – Promoção da obtenção de crédito e de 
suporte logístico e operacional, especialmente 
pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte localizadas no Estado e pelos 
microempreendedores individuais; 

 
IV – Avaliação da possibilidade de prorrogação 
do pagamento de tributos, multas e demais 
encargos de mesma natureza, na via 
administrativa ou judicial, durante o período de 
vigência do estado de calamidade pública 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360032003300300035003A00540052004100



10 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 24 de abril de 2020 

decorrente da epidemia, endemia ou pandemia, 
especialmente da pandemia de Covid-19, 
respeitadas as medidas sujeitas à reserva legal; 
 
V – Avaliação da possibilidade de suspensão 
temporária dos procedimentos de cobrança de 
dívidas tributárias e não tributárias, bem como 
de parcelamento do pagamento de débito 
consolidado no período em que perdurar o 
estado de calamidade pública; 
 
VI – Redução ou eliminação da carga tributária 
incidente sobre produtos para a prevenção e o 
tratamento da doença; 
 
VII – Gestão junto ao governo federal para a 
redução da carga tributária de pequenas e 
microempresas optantes do regime do Simples 
Nacional; 
 
VIII – Avaliação da possibilidade de suspensão 
temporária de cobranças dos provedores de 
internet sediados no Estado, relativas à 
utilização da infraestrutura de postes e demais 
equipamentos do Estado. 
 
Art. 11 O Estado, em articulação com a União e 
os municípios, poderá adotar medidas de 
proteção social de grupos vulneráveis da 
população, destinadas a reduzir os efeitos 
socioeconômicos decorrentes das ações de 
enfrentamento da epidemia, endemia ou 
pandemia, especialmente da pandemia de 
Covid-19, de acordo com as seguintes diretrizes: 
 

I – Concessão de renda mínima emergencial e 
temporária, com vistas a garantir as condições 
de sobrevivência, segurança alimentar e higiene 
necessárias à prevenção da doença, conforme 
critérios definidos em regulamento, para os 
seguintes grupos, entre outros: 
 

a) Famílias em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal – 
CadÚnico; 
 

b) Empreendedores solidários cadastrados 
nos programas estaduais de apoio à economia 
popular e solidária; 

c) Catadores de materiais recicláveis; 
 
d) Agricultores familiares e pescadores 
artesanais que possuam Declaração de Aptidão 
ao Pronaf – DAP – ativa ou vencida durante a 
vigência do estado de calamidade pública 
decorrente da epidemia, endemia ou pandemia, 
especialmente da pandemia de Covid-19, ou 
que comprovem por outra via o exercício da 
agricultura familiar ou da pesca artesanal; 
 
e) Trabalhadores informais inscritos no 
CadÚnico; 
 
f) Comunidades indígenas. 
 
II – Assistência alimentar às famílias de 
estudantes matriculados na educação básica da 
rede estadual de ensino ou em instituição 
educacional conveniada com o Estado; 
 
III – proteção à população em situação de rua, 
de modo a garantir, nos termos de 
regulamento: 
 
a) Segurança alimentar, com a oferta 
mínima de três refeições diárias; 
 
b) Condições adequadas para o abrigo e o 
acolhimento temporário; 
 
c) Acesso à água potável para consumo 
próprio e para higiene pessoal, observada, 
quando couber, a competência de entidade 
municipal autônoma; 

 
d) Renda mínima emergencial; 

 
e) Informações sobre os riscos de 
contaminação e sobre as medidas de proteção 
adequadas. 

 
§ 1º – O disposto no inciso I do art. 11 estende-
se aos grupos vulneráveis da população a que se 
refere o caput. 

 
§ 2º – As medidas de proteção destinadas à 
população em situação de rua, a que se refere o 
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inciso III do caput, não incluirão o recolhimento 
e a internação compulsórios. 
 
Art. 12 – O Estado poderá adotar medidas 
voltadas para a continuidade, em seu território, 
da produção agropecuária e da pesca artesanal, 
bem como para a continuidade do 
abastecimento dos centros consumidores, 
conforme critérios definidos em regulamento, 
observadas as seguintes diretrizes: 
 
I – Estímulo à produção e à comercialização de 
alimentos, com atenção especial a agricultores 
familiares e pequenos produtores rurais, por 
meio da aquisição direta de produtos 
agroalimentares com procedimentos 
simplificados; 
 
II – Dinamização do abastecimento dos centros 
consumidores por meio de: 
 
a) apoio ao desenvolvimento de sistemas de 
aquisição direta com entrega em domicílio; 
 
b) doação de alimentos para famílias de baixa 
renda; 

 
c) manutenção, quando possível, de aquisições 
diretas de produtos da agricultura familiar no 
âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para assistência alimentar às famílias 
dos estudantes. 

 
Art. 13 O Estado poderá adotar medidas para 
viabilizar: 

 
I – A negociação ou a interrupção dos descontos 
provenientes das consignações facultativas, 
realizadas em folha de pagamento de servidor 
público ativo ou inativo ou pensionista do 
Estado. 

 
II – O pagamento de créditos retidos devidos 
aos servidores públicos com idade superior a 
sessenta anos; 

 
III – a suspensão temporária do pagamento de 
prestações devidas pelos mutuários de 

programas habitacionais de baixa renda 
financiados pelo Estado; 
 
IV – Alterações em projetos culturais já 
aprovados, ou em fase de análise, a fim de que 
sua execução seja adaptada às vias remotas ou 
digitais, sem alteração de aspectos relativos à 
remuneração originalmente prevista; 
 
V – A criação de instrumentos para auxílio 
financeiro aos municípios em que tenha sido 
decretado estado de calamidade pública 
decorrente da epidemia, endemia ou pandemia, 
especialmente da pandemia de Covid-19. 
 
Art. 14 – O órgão competente poderá, na forma 
de regulamento: 
 
I – Estender o prazo de validade de documentos 
públicos estaduais cuja renovação ou 
prorrogação demandem atendimento 
presencial; 
 
II – Dispensar temporariamente a exigência de 
reconhecimento de firma e de autenticação de 
cópias de documentos para fins de acesso a 
programas e projetos mantidos pelo Estado. 
 
Art. 15 O Estado poderá criar fundo emergencial 
de saúde para a prevenção da epidemia, 
endemia ou pandemia, especialmente da 
pandemia de Covid-19 e o auxílio à população 
afetada, com a finalidade de: 
 
I – Receber recursos emergenciais oriundos da 
União, de créditos adicionais especiais e 
extraordinários e de doações de pessoas físicas 
e jurídicas de direito público ou privado, 
destinados às ações imediatas e urgentes para 
controlar a doença; 
 
II – Fornecer auxílio humanitário à população 
que tiver sua subsistência afetada pelas medidas 
sanitárias de quarentena, sem prejuízo das 
dotações consignadas no orçamento e em 
outros fundos para o mesmo objetivo. 

 
Art. 16 Os gastos com os cartões de pagamentos 
do Estado do Espírito Santo – Cartões 
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Corporativos – ficam limitados em 30% do valor 
médio dos últimos 2 anos, nos casos de 
epidemia, endemia ou pandemia, especialmente 
da pandemia de Covid-19. 
 
Parágrafo único. O saldo restante do valor 
deverá ser utilizado, exclusivamente, na 
prevenção e tratamento da pela epidemia, 
endemia ou pandemia, especialmente da 
pandemia de Covid-19 no Espírito Santo. 
 
Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala de Sessões, em 13 de abril de 2020. 
 

 
DELEGADO LORENZO PAZOLINI 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Justifica-se o presente projeto de lei em atenção 
ao notório estado de calamidade pública, 
decretado pelo governador do Estado do 
Espírito Santo e reconhecido por esta Augusta 
Casa Legislativa, em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
 
O enfrentamento da crise demanda a adoção de 
um complexo e multifacetado conjunto de 
medidas emergenciais que abrangem diversas 
frentes. As ações propostas na área da saúde 
visam, fundamentalmente, à prevenção e ao 
combate à pandemia de Covid-19 no Estado, ao 
passo que as medidas administrativas estão 
voltadas para a continuidade da prestação de 
serviços públicos. São previstas também 
medidas para mitigar os prejuízos econômicos e 
financeiros que vêm sendo sofridos pela 
iniciativa privada, acompanhadas de medidas 
para a proteção dos consumidores contra 
práticas abusivas e, finalmente, de apoio e 
proteção social aos grupos mais vulneráveis do 
ponto de vista socioeconômico, bem como à 
população carcerária. 
 
Do ponto de vista da saúde pública, este é um 
momento que exige políticas com ações 

coordenadas e decisivas. É fundamental que as 
medidas para o enfrentamento da pandemia de 
Covid-19 sejam tomadas o mais rápido possível, 
com vistas à proteção da coletividade. Como o 
contágio é muito fácil e rápido, impõe-se a 
necessidade de adotar medidas para conter a 
proliferação da doença e baixar as curvas de 
propagação, permitindo que o sistema de saúde 
responda com qualidade aos novos infectados. 
 
Do ponto de vista administrativo, a proposição 
prevê medidas que visam a permitir a 
continuidade da prestação dos serviços 
públicos, ainda que diante de situações de 
inadimplemento, além de tratar de aspectos 
relativos aos agentes públicos, tais como 
jornada de trabalho, adoção de trabalho remoto 
e disciplina de procedimentos de pagamento no 
contexto da epidemia. As medidas 
administrativas também incluem diretrizes para 
a criação de estruturas administrativas 
específicas para gerir as medidas de 
contingência necessárias. 
 
A proposta ora apresentada sugere a adoção de 
medidas para reduzir os prejuízos econômicos e 
financeiros dos estabelecimentos industriais e 
comerciais que tiverem de suspender suas 
atividades por ato do poder público que objetive 
o enfrentamento da pandemia de Covid-19 no 
Estado. Entre outras ações, a proposição 
contempla medidas que ajudam na obtenção de 
crédito e de suporte logístico e operacional, 
especialmente pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte localizadas no Estado.  
 
Propõe-se, ainda, medida voltada notadamente 
para os órgãos fazendários, que devem pensar 
em providências capazes de permitir a 
prorrogação do pagamento de tributos, multas 
e demais encargos de mesma natureza durante 
a vigência do estado de calamidade pública em 
foco. Ao mesmo tempo, foram propostas 
medidas que buscam proteger o consumidor da 
elevação abusiva de produtos e serviços, bem 
como permitir que os serviços turísticos 
contratados sejam cancelados ou remarcados 
sem ônus e penalidades para o consumidor. 
Ainda no âmbito da defesa do consumidor, foi 
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apresentada medida que visa à limitação de 
compras de produtos de primeira necessidade e 
indispensáveis ao enfrentamento da pandemia, 
tais como alimentos e álcool em gel. 
São também propostos direcionamentos para 
mitigar os efeitos econômicos e permitir a 
continuidade das ações na área cultural, que foi 
duramente atingida pela necessidade de 
cancelamento de espetáculos teatrais, shows, 
exposições e sessões de cinema, entre outros. 
 

Por fim, a proposição traz ainda um conjunto de 
medidas que buscam atenuar os impactos da 
pandemia nos grupos mais vulneráveis do ponto 
de vista socioeconômico, expostos mais 
drasticamente aos efeitos negativos do 
isolamento social e da diminuição das atividades 
econômicas. Esse universo abrange públicos 
muito heterogêneos, incluindo, entre outros, 
desde trabalhadores informais de baixa renda, 
empreendedores solidários, catadores de 
materiais recicláveis, agricultores familiares e 
pescadores artesanais e população em situação 
de rua até estudantes de baixa renda das 
escolas públicas estaduais que, com a 
interrupção das aulas, ficaram privados da 
alimentação fornecida pelas escolas. 
 

Face ao exposto, conclamo o apoio dos nobres 
Pares à presente proposição, por reconhecerem 
a importância que ela traduz e assim possamos 
atingir o máximo do interesse público. 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 2865 
 

Constitui Comissão Especial para 
dar parecer sobre proposições de 
relevante interesse público, para 
efeito de posterior discussão e 
votação do Plenário. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais, especialmente com fulcro no artigo 
57, II e no artigo 58, parágrafo único do 
Regimento Interno (Resolução 2.700 de 15 de 
julho de 2009); 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial para 
análise, apreciação e oferecimento de parecer 
quanto à constitucionalidade, juridicidade, 
legalidade, técnica legislativa e mérito das 
seguintes proposições consideradas de 
relevante interesse público, para efeito de 
posterior discussão e votação do Plenário: Vetos 
totais apostos aos Projetos de Leis nºs 
202/2019, 271/2019, 800/2019 e 920/2019; 
Projetos de Lei nºs 193/2020, 195/2020, 
200/2020, 202/2020 e 239/2020. 
 

Art. 2º A Comissão Especial prevista no artigo 1º 
deste Ato fica composta da seguinte forma: 
 

Membros Efetivos  Membros suplentes 
Enivaldo dos Anjos  Janete de Sá 
Marcelo Santos   Doutor Hercules 
Euclerio Sampaio  Emilio Mameri 
Fabricio Gandini  Hudson Leal 
Adilson Espíndula  Dr. Rafael Favatto 
 

§ 1º Ficam designados os Deputados Enivaldo 
dos Anjos e Marcelo Santos para atuarem, 
respectivamente, como Presidente e Relator da 
Comissão Especial. 
 

§ 2º Excetua-se da designação prevista no § 1º a 
apreciação do Veto total aposto ao Projeto de 
Lei nº 202/2019 e do Projeto de Lei nº 
193/2020, no qual atuará como Presidente da 
Comissão o Deputado Euclerio Sampaio em 
razão de impedimento regimental do autor da 
proposição presidir ou relatar matéria da qual 
seja autor. 
 

Art. 3º Este ato entra em vigor na data da sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de abril de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

 
 

(*) Republicado por motivo de Alteração na Receita Corrente Líquida em virtude de lançamentos efetuados no encerramento contábil 
do exercício de 2019 pela Secretaria de Estado da Fazenda 
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ATO Nº 2863 

 
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, KATIA GIANORDOLI MALTA, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de abril de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 2864 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, BRUNO PIMENTEL COIMBRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de abril de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 525 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209807 
DORIMAR 
MANDATTO 

2020 

18/05/2020 a 
01/06/2020 e 

de 
04/12/2020 a 
18/12/2020 

19/07/2021 
a 

02/08/2021 
e 

03/01/2022 
a 

17/01/2022 

30 (trinta) 
dias 

207870 

PATRÍCIA 
IZABEL 
RODRIGUES 
COSTA DA 
SILVA FREIRE 

2020 
04/05/2020 a 
18/05/2020 

04/01/2021 
a 

18/01/2021 

15 (quinze) 
dias 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de abril de 2020. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
JOEL RANGEL 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 24.04.2020 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de campo na TV Conheça o vinho colonial e a Lei aprovada que tipifica a bebida 
elaborada pelo agricultor familiar e estabelece os requisitos para 
elaboração e fiscalização do vinho. 

00h50 Parlamento Brasil Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Ceará que 
acompanha as obras de transposição do Rio São Francisco faz 
visita para verificar o andamento dos trabalhos. Entenda como o 
poder público pode ajudar no controle da diabetes. E ainda, a lei 
que criou o Micro Empreendedor Individual (MEI) completa dez 
anos. 

01h15 Conexão Eleitoral Conheça as mudanças para as eleições municipais de 2020, uma 
delas é o registro de pesquisas eleitorais. Saiba quais os prazos 
para fazer a transferência do domicílio eleitoral e ainda, conheça 
a campanha de incentivo para mesários voluntários. 
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01h45 Reunião ordinária Comissão de segurança. 

04h00 Reunião ordinária Comissão de educação. 

05h20 Reunião ordinária Comissão de cultura. 

07h00 Dia de campo na TV Conheça o trio da produtividade, a tecnologia que está 
duplicando a produtividade de pequenos produtores em 
Tocantins, com a adoção de técnicas simples e baratas. 

07h30 MP com você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 

08h00 Papo cidadão O programa dessa semana abordará a questão dos menores 
infratores, as medidas públicas e socioeducativas para a questão. 

08h30 Com a palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio Majeski, 
deputado estadual pelo PSB. 

09h00 Dedo de prosa "Vocês e Eu" é um convite à poesia. O livro é o primeiro da 
escritora Lu Prado e foi publicado depois que a autora fez uma 
página nas redes sociais para compartilhar seus escritos. 

09h30 Sabores Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida 
de Boteco", que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, 
também lembra um ambiente democrático, de descontração e, 
quase sempre, uma reunião entre amigos. Vamos entrevistar, 
inclusive, criadores de pratos campeões de festival com esse 
tema. 

10h00 Som da terra O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e 
compositor capixaba Di Morais, com MPB e samba rock. 

10h30 Parlamento Brasil No Mato Grosso, Projeto de Lei deseja destinar 20% do valor 
arrecado com multas de trânsito para a saúde pública. Conheça a 
troca da bandeira na Praça dos Três Poderes em Brasília e ainda 
saiba qual o passo-a-passo para se tornar um Micro 
Empreendedor Individual. 

11h00 STJ Notícias Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ considera ilegal a prisão 
por descumprimento de delação premiada.  Assistência médica 
domiciliar não pode ser excluída pelos planos de saúde, sem que 
cada caso seja previamente analisado. E ainda, os cuidados com a 
transferência de veículos. 

11h30 Dia de campo na TV Conheça o trio da produtividade, a tecnologia que está 
duplicando a produtividade de pequenos produtores em 
Tocantins, com a adoção de técnicas simples e baratas. 

12h00 A grande reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos 
abordar a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou 
sofreram e a humanização do parto como resposta as estas 
queixas.  A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 
primeira, nós falamos sobre o caracteriza a violência obstétrica, e 
conversamos com algumas mulheres que a sofreram. Em toda a 
reportagem, você vai conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, 
da Isadora, da Flavia e da Karol, e também ouvir profissionais 
como a doula Letícia Rios e a médica obstetra Maria Angélica 
Belônia. 
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12h30 MP com você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 

13h00 Dedo de prosa "Vocês e Eu" é um convite à poesia. O livro é o primeiro da 
escritora Lu Prado e foi publicado depois que a autora fez uma 
página nas redes sociais para compartilhar seus escritos. 

13h30 Conexão eleitoral Conheça as mudanças para as eleições municipais de 2020, uma 
delas é o registro de pesquisas eleitorais. Saiba quais os prazos 
para fazer a transferência do domicílio eleitoral e ainda, conheça 
a campanha de incentivo para mesários voluntários. 

14h00 Ciência e letras  O programa debate o tema: encarceramento da massa . 

14h30 Unidiversidade O programa debate o tema: internet e saúde. 

15h00 Tribunal de Contas Trabalhos da Corte do Contas do ES. 

18h00 Com a palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio Majeski, 
deputado estadual pelo PSB. 

18h30 Dedo de prosa "Vocês e Eu" é um convite à poesia. O livro é o primeiro da 
escritora Lu Prado e foi publicado depois que a autora fez uma 
página nas redes sociais para compartilhar seus escritos. 

19h00 Seminário Privatização da Petrobrás e aumento dos preços dos 
combustíveis. 

22h45 MP com você  A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora 
 

23h15 Dedo de prosa "Vocês e Eu" é um convite à poesia. O livro é o primeiro da 
escritora Lu Prado e foi publicado depois que a autora fez uma 
página nas redes sociais para compartilhar seus escritos. 

23h45 Com a palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio Majeski, 
deputado estadual pelo PSB. 

 

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

• SÁBADO - 25.04.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de campo na TV Conheça o vinho colonial e a Lei aprovada que tipifica a bebida 
elaborada pelo agricultor familiar e estabelece os requisitos para 
elaboração e fiscalização do vinho. 

00h50 Parlamento Brasil Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Ceará que 
acompanha as obras de transposição do Rio São Francisco faz 
visita para verificar o andamento dos trabalhos. Entenda como o 
poder público pode ajudar no controle da diabetes. E ainda, a lei 
que criou o Micro Empreendedor Individual (MEI) completa dez 
anos. 

01h15 Conexão Eleitoral Conheça as mudanças para as eleições municipais de 2020, uma 
delas é o registro de pesquisas eleitorais. Saiba quais os prazos 
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para fazer a transferência do domicílio eleitoral e ainda, conheça 
a campanha de incentivo para mesários voluntários. 

01h45 Reunião ordinária Comissão de segurança. 

04h00 Reunião ordinária Comissão de educação. 

05h20 Reunião ordinária Comissão de cultura. 

07h00 Dia de campo na TV Conheça a importância das boas práticas  na fabricação do açaí  
para garantir um produto de qualidade e livre de doenças. 

07h30 MP com você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência. 

08h00 Papo cidadão O programa dessa semana debate a publicidade infantil. 

08h30 Com a palavra Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em 
Administração Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já foi 
motorista de ambulância, vereador em Cachoeiro de Itapemirim e 
cinco vezes em Vila Velha. Ele está no quarto mandato 
consecutivo como deputado estadual e é o convidado do 
Programa Com a Palavra. 

09h00 Dedo de prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea 
Espíndula. A artista plástica publicou obras infanto-juvenis que 
misturam cultura, turismo, arte e literatura. Ela também escreveu 
um livro sobre lendas capixabas. 

09h30 Sabores Neste programa Sabores nós vamos falar sobre a comida 
argentina, uma culinária influenciada por europeus e indígenas, 
bem rica em proteína. Destaque para o famoso churrasco, as 
empanadas e o doce de leite. 

10h00 Som da terra O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran. 

10h30 Parlamento Brasil Assembleia Legislativa do Mato Grosso analisa projeto de Lei que 
proíbe o abate e o transporte de peixe nos rios do estado pelos 
próximos cinco anos. No quadro Giro pelo Congresso acompanhe 
as discussões sobre reforma da previdência para os militares. E 
ainda, Congresso Nacional discute o aumento no percentual dos 
números da violência contra a mulher. 

11h00 A grande reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

11h30 Dia de campo na TV Conheça a importância das boas práticas na fabricação do açaí 
para garantir um produto de qualidade e livre de doenças. 

12h00 Com a palavra Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em 
Administração Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já foi 
motorista de ambulância, vereador em Cachoeiro de Itapemirim e 
cinco vezes em Vila Velha. Ele está no quarto mandato 
consecutivo como deputado estadual e é o convidado do 
Programa Com a Palavra. 

12h30 MP com você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
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dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência. 

13h00 Dedo de prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea 
Espíndula. A artista plástica publicou obras infanto-juvenis que 
misturam cultura, turismo, arte e literatura. Ela também escreveu 
um livro sobre lendas capixabas. 

13h30 Conexão ciência Conexão Ciência conversa com o professor Marcelo Sousa, da 
Universidade de Brasília. Ele fala sobre pesquisas relacionadas à 
nanotecnologia, bem como sua aplicação na biomedicina. 

14h00 Unidiversidade O programa debate o tema: violência política no Brasil. 

14h30  Interesse público MPF atua para que o INCRA regularize a situação de famílias 
acampadas irregularmente em assentamento da zona da mata 
alagoana. Em Minas Gerais, o MPF aciona a justiça para impedir o 
vazamento de dados de aposentados do INSS para bancos e 
financeiras. 

15h00 Som da terra O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran. 

15h30 Sabores Neste programa Sabores nós vamos falar sobre a comida 
argentina, uma culinária influenciada por europeus e indígenas, 
bem rica em proteína. Destaque para o famoso churrasco, as 
empanadas e o doce de leite. 

16h00 Ciência e letras O programa debate o tema: afetos relações e encontros. 

16h30 MP com você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência. 

17h00  Papo cidadão O programa dessa semana debate a publicidade infantil. 

17h30 A grande reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

18h00 Com a palavra Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em 
Administração Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já foi 
motorista de ambulância, vereador em Cachoeiro de Itapemirim e 
cinco vezes em Vila Velha. Ele está no quarto mandato 
consecutivo como deputado estadual e é o convidado do 
Programa Com a Palavra. 

18h30 Dedo de prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea 
Espíndula. A artista plástica publicou obras infanto-juvenis que 
misturam cultura, turismo, arte e literatura. Ela também escreveu 
um livro sobre lendas capixabas. 

19h00 Seminário Reforma administrativa e direitos dos servidores públicos. 

22h15 Com a palavra Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em 
Administração Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já foi 
motorista de ambulância, vereador em Cachoeiro de Itapemirim e 
cinco vezes em Vila Velha. Ele está no quarto mandato 
consecutivo como deputado estadual e é o convidado do 
Programa Com a Palavra. 
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22h45 Conexão Ciência Conexão Ciência conversa com o professor Marcelo Sousa, da 
Universidade de Brasília. Ele fala sobre pesquisas relacionadas à 
nanotecnologia, bem como sua aplicação na biomedicina. 

23h15 Parlamento Brasil Assembleia Legislativa do Mato Grosso analisa projeto de Lei que 
proíbe o abate e o transporte de peixe nos rios do estado pelos 
próximos cinco anos. No quadro Giro pelo Congresso acompanhe 
as discussões sobre reforma da previdência para os militares. E 
ainda, Congresso Nacional discute o aumento no percentual dos 
números da violência contra a mulher. 

23h45 Dia de campo Conheça a importância das boas práticas na fabricação do açaí 
para garantir um produto de qualidade e livre de doenças 

 

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 

• DOMINGO - 26.04.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 MP com você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência. 

00h45 Dedo de prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea 
Espíndula. A artista plástica publicou obras infanto-juvenis que 
misturam cultura, turismo, arte e literatura. Ela também escreveu 
um livro sobre lendas capixabas. 

01h15 A grande reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

01h45 Seminário Reforma administrativa e direitos dos servidores públicos. 

04h50 Reunião ordinária Comissão de segurança. 

07h00 Dia de campo na TV Conheça a produção de azeite da Serra da Mantiqueira. Os 
azeites de oliva extravirgem produzidos na região têm se 
destacado pelo frescor e pela qualidade. 

07h30 MP com você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da Silva 
relata as alternativas que aumentam a fiscalização e tornam mais 
democráticas as relações  entre Estado e a sociedade civil. O 
promotor também explica as leis de informação e o processo de 
acompanhamento dos portais municipais de transparência. 

08h00 Papo cidadão O programa dessa semana falará sobre a primeira infância. 

08h30 Com a palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
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agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano 
Machado foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de 
Guaçuí. Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de 
primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um 
lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da 
entrevista: fomento do turismo na a Região do Caparaó, 
agricultura de precisão, caixas secas e preservação de nascentes. 

09h00 Dedo de prosa "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa Zoi 
Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias da 
personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma tenta terminar 
o bordado em ponto cruz de uma toalha. Andressa também é 
autora de um livro de poesia e de obras acadêmicas da área de 
literatura. 

09h30 Sabores Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez 
sobre comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do 
Espírito Santo para mostrar a culinária e um pouco da história da 
vinda para o Brasil desse povo que come muito bem. 

10h00 Som da terra O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e 
compositor capixaba Di Morais, com MPB e samba rock. 

10h30 Parlamento Brasil No estado do Mato Grosso, servidores públicos estaduais que são 
pais de filhos com deficiência têm direito à jornada reduzida. 
Projeto de Lei em análise no Senado pretende inserir na 
Legislação a proteção aos polinizadores que têm sofrido com o 
uso de agrotóxicos. E ainda, os planos de saúde são os campeões 
de reclamação no ranking do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor. 

11h00 A grande reportagem A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. 
Esta reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação 
dos recursos hídricos. 

11h30 Dia de campo na TV Conheça a produção de azeite da Serra da Mantiqueira. Os 
azeites de oliva extravirgem produzidos na região têm se 
destacado pelo frescor e pela qualidade. 

12h00 Com a palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano 
Machado foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de 
Guaçuí.Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de 
primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um 
lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da 
entrevista: fomento do turismo na a Região do Caparaó, 
agricultura de precisão, caixas secas e preservação de nascentes. 
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12h30 MP com você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da Silva 
relata as alternativas que aumentam a fiscalização e tornam mais 
democráticas as relações  entre Estado e a sociedade civil. O 
promotor também explica as leis de informação e o processo de 
acompanhamento dos portais municipais de transparência. 

13h00 Dedo de prosa "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa Zoi 
Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias da 
personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma tenta terminar 
o bordado em ponto cruz de uma toalha. Andressa também é 
autora de um livro de poesia e de obras acadêmicas da área de 
literatura. 

13h30 Conexão eleitoral Conheça as mudanças para as eleições municipais de 2020, uma 
delas é o registro de pesquisas eleitorais. Saiba quais os prazos 
para fazer a transferência do domicílio eleitoral e ainda, conheça 
a campanha de incentivo para mesários voluntários. 

14h00 Unidiversidade O programa debate o tema: turismo no Brasil. 

14h30  Interesse público Acompanhe as principais ações do MPF. 

15h00 Som da terra O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e 
compositor capixaba Di Morais, com MPB e samba rock. 

15h30 Sabores Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez 
sobre comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do 
Espírito Santo para mostrar a culinária e um pouco da história da 
vinda para o Brasil desse povo que come muito bem. 

16h00 Ciência e letras Acompanhe a segunda parte do programa sobre as obras de 
Cintia Moscovich. 

16h30 MP com você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da Silva 
relata as alternativas que aumentam a fiscalização e tornam mais 
democráticas as relações  entre Estado e a sociedade civil. O 
promotor também explica as leis de informação e o processo de 
acompanhamento dos portais municipais de transparência. 

17h00  Papo cidadão O programa dessa semana falará sobre a primeira infância. 

17h30 A grande reportagem A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. 
Esta reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação 
dos recursos hídricos. 

18h00 Com a palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano 
Machado foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de 
Guaçuí. Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de 
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primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um 
lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da 
entrevista: fomento do turismo na a Região do Caparaó, 
agricultura de precisão, caixas secas e preservação de nascentes. 

18h30 Dedo de prosa "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa Zoi 
Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias da 
personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma tenta terminar 
o bordado em ponto cruz de uma toalha. Andressa também é 
autora de um livro de poesia e de obras acadêmicas da área de 
literatura. 

19h00 Solenidade Dia internacional da mulher. 

20h30 Papo cidadão O programa dessa semana falará sobre a primeira infância. 

21h00 Interesse público Acompanhe as principais ações do MPF. 

21h30 Ciência e letras Acompanhe a segunda parte do programa sobre as obras de 
Cintia Moscovich. 

22h15 Com a palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano 
Machado foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de 
Guaçuí.Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de 
primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um 
lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da 
entrevista: fomento do turismo na a Região do Caparaó, 
agricultura de precisão, caixas secas e preservação de nascentes. 

22h45 Conexão eleitoral Conheça as mudanças para as eleições municipais de 2020, uma 
delas é o registro de pesquisas eleitorais. Saiba quais os prazos 
para fazer a transferência do domicílio eleitoral e ainda, conheça 
a campanha de incentivo para mesários voluntários. 

23h15 Parlamento Brasil No estado do Mato Grosso, servidores públicos estaduais que são 
pais de filhos com deficiência têm direito à jornada reduzida. 
Projeto de Lei em análise no Senado pretende inserir na 
Legislação a proteção aos polinizadores que têm sofrido com o 
uso de agrotóxicos. E ainda, os planos de saúde são os campeões 
de reclamação no ranking do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor. 

23h45 Dia de campo Conheça a produção de azeite da Serra da Mantiqueira. Os 
azeites de oliva extravirgem produzidos na região têm se 
destacado pelo frescor e pela qualidade. 

 

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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