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MODALIDADE
ATENDIMENTO
AO CIDADÃO
ASSEMBLEIA CIDADÃ:
O LEGISLATIVO MAIS
PERTO DO CIDADÃO

PODER ABRE SUAS PORTAS E COMEÇA A PRESTAR SERVIÇOS, COM 
PROCON, DELEGACIA DO CONSUMIDOR E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.

Localizado no coração da Enseada do Suá e em frente a um dos 

maiores centros de comércio do Estado, durante muito tempo o 

Palácio Domingos Martins, sede do Poder Legislativo, foi uma 

espécie de ilha desconhecida das pessoas que diariamente circulam 

na região.

Mesmo sendo um ambiente imprescindível para a manutenção da 

sociedade, a Assembleia Legislativa esteve, por anos, distante do 

cidadão capixaba. Essa realidade mudou quando a Casa colocou em 

prática um projeto para gerar, além de aproximação, uma noção de 

pertencimento.
Nasceu, assim, o Espaço Assembleia Cidadã. Criado por meio da 

Resolução 5.894/2018, o complexo engloba serviços de 

atendimento de diferentes áreas. Recentemente inaugurados, os 

serviços especializados da Delegacia de Defesa do Consumidor 

(Decon) e do Posto de Identificação para emissão de documentos se 

unem ao trabalho da Procuradoria Especial da Mulher, do Procon 

Assembleia, da Biblioteca João Calmon e do Centro de Memória da 

Casa.

Outras comodidades para o visitante são a rede wi-fi gratuita, um 

estacionamento externo amplo e pontos para carregar veículos 

elétricos, duas agências bancárias acessíveis (Banestes e Sicoob), 

bem em frente à entrada principal da Casa, além de um restaurante 

com vista panorâmica para o principal ponto turístico do estado, o 

Convento da Penha.
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O Procon Assembleia funciona, desde novembro de 2017, no térreo do prédio da Assembleia 

Legislativa, ao lado do Centro de Memória. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 

às 18 horas e não é necessário fazer agendamento prévio. 

Em menos de dois anos de funcionamento, o Procon já realizou mutirões e eventos externos para 

a divulgação de seu trabalho e mantém uma média de resolução de 80% das reclamações dos 

consumidores. Ao todo, foram feitos 3.915 atendimentos com duração média de 40 minutos cada.

Entre as metas a serem cumpridas está aumentar em pelo menos 50% o número de atendimentos 

diários, sem comprometer a qualidade do serviço já oferecido.

A estrutura, que conta com servidores treinados e remanejados dentro da própria Assembleia, 

passa a ser o único Procon do Estado que funciona ao lado de uma Delegacia do Consumidor. 

A nova sede inaugurada no dia 26 de novembro de 2018 começou a funcionar com a equipe 

completa que atuava no antigo endereço da unidade no centro de Vitória: delegado, escrivão e 

investigadores com o apoio da Polícia Judiciária. 

A Decon atende ao cidadão para registro de qualquer ocorrência policial, investigação de crimes 

contra os consumidores e contra as relações de consumo, isso com um atendimento mais 

humanizado.

A instalação de uma unidade da Polícia Civil no Espaço Assembleia Cidadã, além de apoiar a 

segurança do local, promove integração de um órgão de defesa do consumidor com a população 

que procura a Casa de Leis.

Em menos de um ano, a Decon Assembleia já registrou 322 boletins de ocorrência. Como 

comparação, quando a sede estava fora do complexo do Poder Legislativo, esse número era muito 

inferior: de apenas 57 boletins, para o mesmo período de tempo. Isso mostra a eficácia da 

prestação de serviços nesse ambiente.



Inaugurada em outubro de 2017, a Procuradoria Especial da Mulher é 

um órgão que atende a mulheres e  vítimas de violência doméstica e 

familiar. Entre as atribuições do órgão estão o recebimento, análise e 

encaminhamento às autoridades competentes de denúncias 

relativas a atos de violência e de discriminação contra mulheres.

É também papel da Procuradoria fiscalizar e acompanhar a execução 

de programas dos governos federal e estadual que visem promover a 

igualdade de gênero, e campanhas educativas. Além disso, o órgão 

deve cooperar com organismos nacionais e internacionais de 

promoção dos direitos das mulheres e promover pesquisas sobre 

violência e discriminação contra pessoas do sexo feminino.

A Procuradoria, que já atendeu a 370 mulheres e ajuizou 202 ações, 

recebe hoje o nome da médica Milena Gottardi Tonini, assassinada 

quando saía do seu plantão, num crime cujo acusado de mando é o 

próprio marido.
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METAS CUMPRIDAS

Monitoramento de peças orçamentárias no que 

diz respeito à implementação de políticas para 

mulheres no Poder Executivo Estadual; 

A realização de campanhas educativas e 

antidiscriminatórias que visem a promoção de 

igualdade de gênero;

A promoção da imagem e da atuação da mulher 

no Poder Legislativo Estadual.

Parceria entre os Poderes Legislativo e Executivo estaduais, o Posto 

de Identificação tem capacidade para emitir até mil documentos de 

identidade por mês. Utiliza a mão de obra de servidores treinados, da 

própria Assembleia Legislativa. O atendimento** é dinâmico e 

eficiente, sem filas, feito por meio de agendamento no portal da 

Assembleia. 

Entre as metas futuras está o aumento da capacidade de 

atendimento do órgão; e a compra de software e equipamentos 

destinados ao cadastro e à coleta de dados biográficos para emissão 

de carteiras de identidade.
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A Biblioteca Senador João Calmon, importante setor de documentação e informação do 

Legislativo capixaba, recebe uma média de 700 visitantes ao mês, divididos entre servidores da 

Casa, visitantes e alunos de escolas no Estado. Entre livros, periódicos informativos e científicos, o 

acervo da biblioteca ultrapassa 10 mil exemplares, voltados para diversas áreas do conhecimento 

como direito, ciência política, literatura, filosofia e vários outros. O setor está localizado no térreo 

da Torre Legislativa da Casa e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

A Biblioteca Senador João Calmon, importante setor de documentação e informação do 

Legislativo capixaba, recebe uma média de 700 visitantes ao mês, divididos entre servidores da 

Casa, visitantes e alunos de escolas no Estado. Entre livros, periódicos informativos e científicos, o 

acervo da biblioteca ultrapassa 10 mil exemplares, voltados para diversas áreas do conhecimento 

como direito, ciência política, literatura, filosofia e vários outros. O setor está localizado no térreo 

da Torre Legislativa da Casa e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

Desde fevereiro de 2018, os cidadãos que visitam a Assembleia podem obter acesso à internet da 

Casa já na recepção, quando apresentam o documento de identidade para fazer seu cadastro. O 

acesso liberado à rede garante ao usuário liberdade para se comunicar enquanto visita as 

dependências do Palácio Domingos Martins. Mas, atenção! A não restrição a sites também é uma 

característica da rede pública da Assembleia, o que requer cuidado do usuário, que é totalmente 

responsável por seus acessos e também pelo uso da sua senha por terceiros. 

Desde julho de 2017, a população voltou a contar com o novo restaurante nas dependências do 

Legislativo com vista panorâmica para o principal ponto turístico do estado, o Convento da Penha. 

Com preço mais acessível, o estabelecimento comporta até 240 pessoas e pode oferecer 1.500 

refeições por dia. Hoje o preço do quilo da refeição é de R$ 26,91, e as marmitas são vendidas a 

R$ 10,00. 



DESCRIÇÃO TÉCNICA

MODALIDADE GESTÃO
PRÊMIO UNALE ASSEMBLEIA CIDADÃ
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OBJETIVOS

• Atuar em beneficio da População feminina;

• Propor medidas destinadas à preservação e à promoção da imagem 

e da atuação da mulher no Poder Legislativo;

• Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes 

denúncias de violência e de discriminação contra a mulher;

• Fiscalizar e acompanhar a execução de programas dos governos 

federal e estadual que visem à promoção da igualdade de gênero, 

assim como a implementação de campanhas educativas e 

antidiscriminatórias de âmbito regional ou nacional;

• Cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e 

privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres;

• Promover pesquisas e estudos sobre violência e discriminação 

contra a mulher, bem como acerca de seu défice de representação na 

política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de 

subsídio às Comissões da Assembleia Legislativa;

• Receber convites e responder a correspondências destinadas à 

Procuradoria Especial da Mulher;

• Atender autoridades, no âmbito da sua competência, 

especialmente parlamentares mulheres e suas delegações nacionais 

e internacionais, em suas visitas à Assembleia Legislativa e também 

encaminhar suas demandas aos órgãos competentes;

• Participar de solenidades e eventos internos na Casa que envolvam 

políticas para a valorização da mulher;

• Representar a Assembleia Legislativa em solenidades e eventos 

nacionais ou internacionais especificamente destinados às políticas 

para a valorização da mulher, mediante designação da Presidência 

da Assembleia Legislativa.

APLICABILIDADE

A Procuradoria Especial da Mulher atende e acolhe Mulheres 

capixabas em situação de violência de Gênero. Toda e qualquer ação 

necessária para resolução do problema vivenciado por ela será 

executada (acompanhamento em delegacia, registro de ocorrência, 

encaminhamento para atendimento psicológico, ajuizamento de 

ação, intervenção administrativa, etc.)

Temos procurado articular nossa atuação Institucional buscando 

enfrentar todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, levando 

conhecimento sobre direitos das mulheres, sobre a Lei Maria da 

Penha e suas nuances, através de palestras e rodas de conversas, 

especialmente nas periferias, além de, auxiliar juridicamente às 

mulheres após o registro do boletim de ocorrência com ajuizamento 

das ações decorrentes do registro. 

O patrocínio das ações judiciais que visam proteger os direitos das 

Mulheres atendidas, são feitos pela Defensoria Pública do Estado, 

por meio do NUDEM – Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos 

da Mulher, que atua através de Termo de Cooperação com a 

Assembleia Legislativa.  

METAS CUMPRIDAS

• Atendimento humanizado. 

• Inclusão da Procuradoria Especial da Mulher na Rede de Proteção 

Estadual.
 
• Fiscalização e acompanhamento a execução de programas do 

governo estadual que tenham como fundamento a promoção de 

igualdade de gênero.

• Preservação e promoção da imagem e da atuação da mulher no 

Poder Legislativo.

• Monitoramento as peças orçamentárias, principalmente no que se 

refere a implementação de políticas para as mulheres no Executivo 

Estadual.

• Campanhas educativas e antidiscriminatórias que visem a 

promoção de igualdade de gênero, de âmbito regional ou nacional.

PROCURADORIA DA MULHER
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METAS A SEREM CUMPRIDAS

• Aumentar em pelo menos em 50% o número de atendimentos 

diários, sem diminuir    a qualidade do serviço hoje oferecido.

• Implantação de um NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO 

PARA ENDIVIDADOS;

• Implantação, via convênio com Faculdades de Direito Estado do ES 

de um NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, para judicializar as 

demandas não resolvidas administrativamente, desafogando os 

centros de Juizados Especiais Cíveis na elaboração de petições 

iniciais, ao mesmo tempo em que estaremos oferecendo mais um 

serviço importantíssimo aos cidadãos do ES.

PROCON

POLÍCIA CIVIL

OBJETIVOS

Atender o cidadão para registro de qualquer ocorrência policial, 

prosseguindo nas investigações de crimes contra os consumidores e 

contra as relações de consumo. Torna o atendimento mais 

humanizado, permitindo melhor orientação ao consumidor e, quando 

a situação permite, o contato com o fornecedor do produto ou serviço 

com o objetivo de tentar a solução imediata por meio da interferência 

da Polícia no caso.

METAS CUMPRIDAS E 
A SEREM CUMPRIDAS

A DECON não trabalha com sistema de metas, pois o crime é fato 

inconstante e sem padrão, o que torna o atendimento da DECON 

dinâmico, dependendo da análise individual de cada caso. 

Entretanto, a instalação da DECON no ESPAÇO ASSEMBLEIA 

CIDADÃ com funcionamento pleno a partir do inicio no ano de 2019, 

proporcionou imenso aumento nos registros de ocorrência. Foram 

registrados 322 Boletins de Ocorrência até o mês de outubro de 

2019, ao passo que durante todo o ano de 2018, quando a sede se 

encontrava fora do Espaço Cidadão da ALES, foram registrados 

apenas 57 boletins. Além disso, foram instauradas 72 investigações 

por meio de Inquérito Policial após a instalação da DECON no 

ESPAÇO ASSEMBLEIA CIDADÃ, enquanto que em todo o ano de 

2018 foram 28 procedimentos instaurados. A proposta é aumentar 

cada vez mais o atendimento à população e a proteção ao 

consumidor.

APLICABILIDADE

A instalação de uma unidade da Polícia Civil no ESPAÇO 

ASSEMBLEIA CIDADÃ além de apoiar a segurança do local, promove 

a integração de um órgão de defesa do consumidor com a população 

que procura a casa de leis, que encontra em um mesmo ambiente, 

proteções diversas, que se complementam e se auxiliam, sem que as 

pessoas necessitem se deslocar de um local longínquo à outro em 

caso de não ser o local adequado para resolução de seu problema.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Registro de ocorrência de qualquer fato e qualquer crime, 

encaminhando o Boletim para a unidade competente para apuração, 

caso não seja de competência da DECON; instauração de Inquéritos 

Policiais com investigação, oitiva e realização de operações policiais 

nos casos de crimes contra o consumidor ou contra as relações de 

consumo; fiscalização das denúncias de desrespeitos aos direitos do 

consumidor; fiscalização em parceria com o PROCON, IDAF e outros 

órgãos, quando demandado por excesso de reclamações.
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OBJETIVOS

O objetivo do Posto de identificação Civil é realizar a identificação civil 

dos brasileiros natos, dos naturalizados e dos portugueses com 

certificado de igualdade de direitos para emissão da respectiva 

Carteira de Identidade Civil, em conformidade com o preconizado na 

legislação em vigor. Ainda nesse contexto de emissão deste 

documento, orientamos os requerentes na resolução de divergências 

provenientes nos dados apostos nas certidões de nascimento e de 

casamento – conforme estado civil –, bem como demais 

peculiaridades relativas à emissão da carteira de identidade. 

Contribuindo, dessa forma, para o exercício da cidadania, fornecendo 

ao cidadão um documento que não só lhe individualiza, mas também 

promove sua inclusão para exercer seus direitos como cidadão em 

todo território nacional e seu acesso aos demais documentos oficiais.

METAS

- Propiciar aos cidadãos um atendimento humanizado com prestação 

de serviços de excelência.

- Ter capacidade operacional para prestar 40 (quarenta) 

atendimentos efetivos por dia, mantendo uma média mensal de no 

mínimo 30 (trinta) atendimentos efetivos por dia.

- Implantar um sistema de agendamento eletrônico para maior 

comodidade aos cidadãos, bem como fornecer dados estatísticos 

relativos aos atendimentos prestados pelos colaboradores.

- Adquirir software e equipamentos destinados ao cadastro e coleta 

de dados biográficos de modo a automatizar todo processo 

envolvendo desde a solicitação até a emissão da carteira de 

identidade.

- Ampliar o espaço físico destinado ao Posto de Identificação Civil 

para melhor acolher os cidadãos e os colaboradores, dinamizar a 

logística de atendimento e melhorar o fluxo de pessoas que circulam 

pelo Posto. E com isso, aumentar a capacidade de atendimentos.

POSTO DE IDENTIFICAÇÃO

METAS CUMPRIDAS

- Uma das metas de melhoria no atendimento foi a implantação do 

sistema de agendamento eletrônico por meio do site 

http:\\www.al.es.gov.br\agendamento, o qual entrou em 

funcionamento em 29 de agosto de 2019, contribuindo para maior 

comodidade aos cidadãos.

- Outro ponto alcançado foi a média de atendimento efetivos por dia, 

considerando o resultados nos dias em que o Posto de Identificação 

funcionou – lapso temporal entre os meses de fevereiro a setembro 

de 2019 –, perfazendo média de 31 (trinta e um) atendimentos por 

dia, totalizando 4.713 (quatro mil setecentos e treze) cidadãos 

atendidos.

METAS A CUMPRIR

- Está em andamento a viabilização da ampliação do espaço físico 

para o Posto de Identificação Civil, notadamente para uma área de 

aproximadamente 120 metros quadrados, totalmente climatizado e 

com layout que permita melhorar a logística do atendimento e do 

fluxo de pessoas.

- Aumentar a capacidade de atendimento do órgão disponibilizando 

mais colaboradores para as tarefas operacionais, bem como auxílio 

no tocante a administração do Posto.

- Implementar software e equipamentos destinados ao cadastro e 

coleta de dados biográficos para emissão da carteira de identidade
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

- Os cidadãos, previamente agendados pelo sistema eletrônico de 

agendamento on-line disponibilizado no endereço: 

http:\\www.al.es.gov.br\agendamento, são acomodados na 

antessala da recepção, sendo em tempo oportuno, conforme horário 

do agendamento, solicitado o comparecimento na recepção para 

triagem e conferência das documentações necessárias à confecção 

da carteira de identidade e, após, liberação para atendimento nos 

guichês disponíveis.

- Após a devida liberação para atendimento nos guichês, os 

atendentes, por meio do sistema eletrônico de agendamento, vão 

solicitando o comparecimento dos cidadãos para o devido cadastro 

no Módulo de Identificação Civil. Neste passo serão confeccionadas 

as primeiras vias de carteiras de identidade, bem como demais vias 

conforme necessidades diversas de cada cidadão, como por 

exemplo: legitimação, mudança de estado civil, naturalizações, atos 

de igualdade de direitos. Caso não haja nenhum óbice no cadastro, o 

requerente será liberado para assinatura e coleta de digitais. Caso 

contrário será orientado a sanar as divergências que o impossibilitam 

de requerer a carteira de identidade.

- Feita a coleta de digitais, os prontuários civis são digitalizados e 

farão parte do processo de solicitação do documento. Esses 

prontuários são, eletronicamente, disponibilizados para o setor de 

datiloscopia, onde as digitais coletadas serão analisadas e os 

desenhos papilares transformados em algoritmo.

- As solicitações liberadas do setor de datiloscopia são 

encaminhadas eletronicamente para o setor de impressão, sendo os 

dados variáveis, foto e assinatura de cada cidadão, impressos em 

papel suporte com elementos de segurança, conforme formatação 

emanada pela legislação em vigor.

- As carteiras de identidade que foram impressas são remetidas ao 

Posto de Identificação no qual o requerente solicitou a confecção e 

ficará disponível para retirada por 03 anos. 

- Quando o requerente comparece ao Posto para retirada da carteira 

de identidade é solicitado à conferência dos dados apostos e estando 

tudo correto procede-se a entrega do documento. Caso ele verifique, 

em outro momento, que houve erro de digitação, ou outro, cometido 

por servidor do DEI ou seus colaboradores, este terá o prazo de 

sessenta dias à partir da data da entrega do documento, para solicitar 

a retificação de forma gratuita. Findo este prazo, deverá ser requerida 

nova via, obedecendo aos critérios legais de pagamento ou isenção 

de taxa.

PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO

Sendo o Posto de identificação Civil da Polícia Civil do Estado do 

Espírito Santo, situado no Espaço Assemblei Cidadã – ALES, 

premiado nesta edição do PRÊMIO ASSEMBLEIA CIDADÃ, os 

recursos serão aplicados na melhoria dos serviços prestados aos 

cidadãos de forma a dinamizar o atendimento. O valor do prêmio será 

investido na compra de software de captura e cadastro biométrico, 

dispositivos de captura de imagem, leitores biométricos baseados em 

técnica digital e coletores de assinaturas. A implementação dessas 

tecnologias permitirão agilizar o atendimento aos requerentes, uma 

vez que todos os dados biométricos serão capturados de forma 

totalmente informatizada e em único processo de atendimento, o que 

promoverá maior conforto tanto para os cidadãos quanto para os 

atendentes. Não obstante, possibilitará, ainda, aumentar o número de 

atendimentos por dia, pois o tempo necessário para conclusão de 

todo o processo de solicitação da carteira de identidade será menor e 

com base de outros postos que aderiram a esta ferramenta 

tecnológica, estimamos que teremos um aumento de produção na 

ordem de 30% (trinta por cento). 

A partir de novembro, a Assembleia Cidadã também contará com um núcleo da Defensoria Pública do Espírito Santo, para atendimento jurídico ao público.

POSTO DE IDENTIFICAÇÃO

NÚCLEO DE DEFENSORIA PÚBLICA


