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deste artigo, será disciplinada por lei 
municipal específica, cuja inexistência não 
constituirá óbice, em qualquer hipótese, ao 
acesso às informações por todos aqueles 
que sejam credenciados pelo prefeito 
recém-eleito. 
 
§ 2º A inobservância do disposto neste 
artigo poderá ser denunciada ao Tribunal de 
Contas do Estado, nos termos do artigo 76, 
§ 2º, desta Constituição.” 

 
Art. 3º Fica acrescido o Art. 85-A à 

Constituição do Estado do Espírito Santo, com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 85-A. Ao candidato declarado eleito 
pela Justiça Eleitoral para o cargo de 
Governador, a partir da proclamação do 
resultado das eleições, é assegurado o 
direito de obter acesso às informações sobre 
o funcionamento dos órgãos e das entidades 
da administração pública estadual, bem 
como das ações, projetos e dos programas 
em andamento, dos contratos, dos 
convênios e outros pactos, das contas 
públicas, dos bens, da estrutura funcional, 
do inventário de dívidas e haveres e dos 
recursos vinculados a fundos constituídos, 
por meio de equipe de transição 
democrática de governo, instituída com este 
objetivo. 
 
§ 1º A instituição da equipe de transição 
democrática de governo, prevista no caput 
deste artigo, será disciplinada por lei 
estadual específica, cuja inexistência não 
constituirá óbice, em qualquer hipótese, ao 
acesso às informações por todos aqueles 
que sejam credenciados pelo governador 
recém-eleito. 
 
§ 2º A inobservância do disposto neste 
artigo poderá ser denunciada ao Tribunal de 
Contas do Estado, nos termos do artigo 76, 
§ 2º, desta Constituição.” 

 
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra 

em vigor na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 16 
de dezembro de 2013. 
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RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.640 
 

Dá nova redação ao artigo 56 da Resolução nº 
2.890, de 23.12.2010, dispondo sobre a função de 

revisão taquigráfica. 
 

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 56 da Resolução nº 2.890, de 
23.12.2010, alterado pela Resolução nº 3.499, de 
22.10.2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 56. Por designação da chefia imediata, 
consubstanciada em Instrução de Serviço, até 
a terça parte dos servidores do quadro de 
Taquígrafo Parlamentar em efetivo exercício 
do cargo exercerá as funções de Revisão da 
Taquigrafia, independentemente da classe em 
que o Taquígrafo se encontrar.” (NR) 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
17 de dezembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 
ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.641 
 

Altera a redação do § 6º e acrescenta o § 13 ao 
artigo 59 da Resolução nº 2.700, de 15.7.2009, 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que 
dispõe sobre as Comissões Parlamentares de 

Inquérito. 
 

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 alterada a redação do § 6º e 
acrescido o § 13 ao artigo 59 da Resolução nº 2.700, 


