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ATOS DA MESA DIRETORA 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.325 
 

Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 2.185, de 

22.6.2004,  para apurar possíveis irregularidades na 
importação e comércio de combustíveis no Estado do 

Espírito Santo. 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo § 3º do artigo 
49 combinado com o artigo 53 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1600, de 11 de dezembro 
de 1991, de acordo com a aprovação do 
Requerimento nº 245/2006, na Sessão Ordinária do 
dia 15 de agosto de 2006, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Ficam prorrogados pelo prazo de 90 
(noventa) dias, os trabalhos da Comissão Parlamentar 
de inquérito, criada pela Resolução nº 2.185 de 
22.6.2004. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de agosto de 2006. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente  

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 49 DE 15 DE 

AGOSTO DE 2006. 
 
 

Adequa à Constituição Estadual alterações 
promovidas na Constituição Federal. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do 
artigo 62, § 3º da Constituição Estadual, promulga a 
seguinte Emenda ao texto constitucional: 
 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Os artigos 32 e 152 da Constituição Estadual, 
passam a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 32. (...) 
 
 
XXVI – a administração tributária do Estado 
do Espírito Santo, atividade essencial ao 
funcionamento do Estado, exercida por 
servidores de carreiras específicas, terá 
recursos prioritários para a realização de suas 
atividades e atuará de forma integrada com a 
União, os demais Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou 
convênio.” (NR) 
 
“Art. 152. (...) 
 
IV – a vinculação de receita de impostos a 
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 
repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os artigos 141, III 
e 142, I a V e VII, a parcela destinada ao 
fomento de projetos de desenvolvimento 
científico e tecnológico, prevista no artigo 
197, § 2º, a destinação de recursos para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e 
para realização de atividades da 
administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos artigos 178 e 32, 
XXVI e a prestação de garantia às operações 
de crédito por antecipação da receita prevista 
no artigo 150, § 8º; 
 
(...) 
 
§ 4º A destinação de recursos para a 
realização de atividades da administração 
tributária, prevista no inciso IV deste artigo e 
no artigo 32, XXVI, deverá ser disciplinada 
em lei a ser encaminhada pelo Governador 
do Estado à Assembléia Legislativa no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da 
promulgação desta Emenda Constitucional.” 
(NR) 
 

 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de agosto de 2006. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 


