
Vitória-ES, quinta-feira, 12 de dezembro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 11 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.636 
 

Altera o artigo 49 da Resolução nº 2.890, de 
23.12.2010, que dispõe sobre a estrutura 

organizacional dos serviços administrativos da 
Secretaria da Assembleia Legislativa e sobre o Plano 

de Cargos e Carreiras dos seus respectivos 
servidores. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º O artigo 49 da Resolução nº 2.890, de 
23.12.2010, que dispõe sobre a estrutura 
organizacional dos serviços administrativos da 
Secretaria da Assembleia Legislativa e sobre o Plano 
de Cargos e Carreiras dos seus respectivos 
servidores, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 49. (...) 
 
§ 1º As atividades da Escola do 
Legislativo previstas neste artigo serão 
desempenhadas, preferencialmente, por 
servidores do quadro da Assembleia 
Legislativa, designados na forma do artigo 
104 da Lei Complementar nº 46, de 
31.01.1994, e nos termos do seu 
Regimento Interno. 
 

(...) 
 
§ 3º Fica autorizada a contratação de 
pessoa jurídica para a execução das 
atividades previstas no caput deste artigo, 
nos termos do Regimento Interno da 
Escola e observadas as seguintes 
condições: 
 

I - quando não houver, nos quadros da 
Assembleia Legislativa, servidor com 
formação compatível com os pré-
requisitos exigidos para o desempenho de 
tais atividades; 
 
II - quando houver, nos quadros da 
Assembleia Legislativa, servidor com 
formação compatível com os pré-
requisitos exigidos para as atividades 
ofertadas pela Escola do Legislativo, mas 
este encontrar-se impossibilitado de 
realizar tais funções; 
 
III - a contratação prevista neste parágrafo 
obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 

8.666, de 21.6.1993, e demais normas 
congêneres aplicáveis. 
 
(...) 
 
§ 5º Aplica-se o disposto no § 4º às 
contratações para a realização pela Escola 
do Legislativo de seminários, encontro da 
categoria ou eventos congêneres.” (NR) 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
10 de dezembro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.637 
 
Institui o Regimento Interno da Escola do Legislativo 

“Antônio José Miguel Feu Rosa”. 
 

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

Art. 1º Fica instituído o Regimento Interno 
da Escola do Legislativo “Antônio José Miguel Feu 
Rosa”, que regulamenta o seu funcionamento. 
 

TÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DO 

LEGISLATIVO 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 2º A Escola do Legislativo tem como 

objetivos: 
 

I - oferecer aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales 
suporte conceitual de natureza técnico-administrativa, 
legislativa, doutrinária e política às atividades do 
Poder Legislativo; 
 

II - capacitar os servidores da Ales, 
associando a teoria à prática; 
 

III - aproximar o Poder Legislativo da 
sociedade; 


