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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, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º O art. 14 da Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, Regimento Interno, passa a vigorar 

acrescido do § 7º, com a seguinte redação. 

 

“Art. 14. (...) 

 

(...) 

 

§ 7º Havendo discordância entre 

qualquer integrante da bancada, este 

poderá desvincular-se e, caso queira, 

constituir um novo bloco ou integrar-

se a outro, desde que composto por 

não menos de um sexto dos membros 

da Assembleia Legislativa.” (NR) 
 

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

publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de dezembro de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO N° 4.238 

 

Altera as Resoluções nº 2.890, de 23 de dezembro de 

2010, e nº 1.805, de 23 de outubro de 1995. 

 

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, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Ficam inseridos na Seção V do Capítulo II do 

Título II da Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro 

de 2010, a Subseção XI e o art. 35-C, com as 

seguintes redações: 

 

“Subseção XI 

 

Da Coordenação Especial do Gabinete da 

Presidência 

 

Art. 35-C. A Coordenação Especial do 

Gabinete da Presidência tem como âmbito de 

atuação a coordenação das atividades 

administrativas do setor, compreendendo, 

dentre outras funções, a organização e a 

revisão da redação dos expedientes e das 

correspondências oficiais do Presidente, que 

serão submetidas à apreciação do Chefe de 

Gabinete; a assistência ao Chefe de Gabinete 

no cumprimento de suas atribuições; e o 

desempenho de outras atividades correlatas à 

administração do setor ou que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe de Gabinete da 

Presidência.” 

 

Art. 2º O art. 87 da Resolução nº 2.890, de 2010, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 87. A Assembleia Legislativa e o 

Tribunal de Contas poderão ceder um ao outro, 

por acordo de suas Administrações, os 

servidores de seus quadros.” (NR) 

 

Art. 3º Fica inserido, no nível de Coordenação 

Especial do Anexo IV da Resolução nº 2.890, de 

2010, o cargo de Coordenador Especial do Gabinete 

da Presidência, e suprimido do referido Anexo, no 

nível de Supervisão, o cargo de Supervisor de 

Gabinete da Presidência, na forma definida pela Lei 

nº 9.893, de 31.7.2012. 

 

Art. 4º A qualificação exigida para o cargo em 

comissão de Supervisor de Segurança Legislativa, 

prevista no Anexo IV da Resolução nº 2.890, de 

2010, no nível de supervisão, fica alterada para: 

Curso Superior. 

 

Art. 5º Fica incluído o item 59-A e alterados os itens 

27, 27.3, 27.4, 52.3, 63.3, 63.4 e 68.3 do Anexo V da 

Resolução nº 2.890, de 2010, que passam a vigorar 

com as seguintes redações: 

 

“27. COORDENADOR ESPECIAL DO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CEGP 

 

(...) 

 

27.3. Qualificação: Curso superior na área de 

Administração de Empresas. 

 

27.4. Atribuições: Coordenar, sob delegação 

do Chefe de Gabinete da Presidência, as 

atividades administrativas do setor; revisar a 

redação do expediente e da correspondência 

oficial do Presidente e submetê-las à 

apreciação do Chefe de Gabinete; assistir ao 

Chefe de Gabinete nas suas atribuições; 

desempenhar outras atividades correlatas 

inerentes ao cargo ou que lhe sejam atribuídas 

pelo Chefe de Gabinete da Presidência. 

 

(...) 


