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CADIN/ES. 
 

Art. 7º A Administração dispensará o 
procedimento de cobrança previsto nos arts. 5º 
e 6º desta Resolução quando o valor a ser 
cobrado do ex-servidor for menor do que o 
custo do procedimento, perfazendo quantia 
inferior a R$ 44,72 (quarenta e quatro reais e 
setenta e dois centavos). 
 

Parágrafo único. O valor base para a dispensa 
do procedimento de cobrança, definido na 
forma do caput, que leva em consideração o 
valor médio da mão de obra despendida para 
sua operação, o custo do envio da 
correspondência e o custo da publicação no 
Diário do Poder Legislativo, nos termos do art. 
6º desta Resolução, será atualizado por Ato da 
Mesa Diretora sempre que houver variação dos 
valores de quaisquer dos elementos que o 
fundamenta. 
 

Art. 8º Em caso de retorno de servidor público 
aos quadros da Ales com pendência de débito, a 
Coordenação do Setor de Folha de Pagamento 
deverá proceder à compensação de débito e 
crédito na forma do art. 73 da Lei 
Complementar nº 46, de 1994, e do art. 3º, V, 
do Ato da Mesa Diretora nº 1.532, de 12 de 
novembro de 2009. 
 

§ 1º No ato de posse de servidores, a Secretaria 
de Gestão de Pessoas deverá verificar, via 
consulta à Ficha Funcional, a existência de 
débito junto à Ales, notificando imediatamente 
a Coordenação do Setor de Folha de 
Pagamento, caso haja pendência. 
 

§ 2º Constatada a existência de débito, o 
servidor responsável pela posse submeterá o 
nomeado ao preenchimento de formulário 
específico de ciência para reposição do valor 
devido, a ser elaborado pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas, onde constará, entre outras 
informações básicas, a origem e o valor objeto 
do desconto. 
 
§ 3º A reposição prevista neste artigo dar-se-á 
na forma do art. 73, II, da Lei Complementar nº 
46, de 1994. 
 

Art. 9º A Secretaria de Gestão de Pessoas e a 

Diretoria de Finanças realizarão as diligências 
necessárias à operacionalização do sistema do 
CADIN/ES, as adequações pertinentes no 
sistema de gestão de pessoal, bem como as 
demais providências que se fizerem 
indispensáveis à fiel execução das disposições 
contidas nesta Resolução. 
 

Art. 10. Ao processo de cobrança em curso na 
data de publicação desta Resolução aplicam-se 
as suas regras no estágio em que se encontrar o 
procedimento. 
 

Parágrafo único. Caso o servidor já tenha sido 
notificado da dívida e a notificação preencha os 
requisitos previstos no § 1º do art. 5º, aplica-se 
o procedimento desta Resolução a partir da 
publicação prevista no art. 6º desta Resolução. 
 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.828 

 

Concede Comenda do Mérito ao 
Dentista Capixaba “Dr. Gilton 
Coutinho Barros” a VINÍCIUS DA 
PENHA MOREIRA LUGATO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 2.685, de 
19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 
Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” 
a Vinícius da Penha Moreira Lugato. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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