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Seção IX
Das Penalidades

Art. 31. O usuário que não efetuar a
devolução do material bibliográfico no prazo previsto
para empréstimo será notificado por escrito.

Parágrafo único. O material bibliográfico
não devolvido no prazo de 01 (um) mês após a
notificação de que trata este artigo será considerado
extraviado.

Art. 32. Em caso de extravio do material
bibliográfico sob sua responsabilidade, fica o usuário
obrigado a sua reposição no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Não ocorrendo a reposição
no prazo previsto no “caput”, o usuário ficará
proibido de fazer novos empréstimos na Biblioteca.

Art. 33. Comprovada a falta grave  prevista
no artigo 11, fica o usuário proibido de usar a
Biblioteca até que recupere o dano causado
providenciando a reposição do material bibliográfico
danificado, cabendo ainda à Biblioteca comunicar o
fato a sua chefia imediata.

Parágrafo único. A reposição referida no
“caput” equivalerá, necessariamente, a material
bibliográfico igual ou similar ao danificado.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. Os casos omissos neste
Regulamento serão resolvidos pela chefia da
Biblioteca.

Art. 35. Este Regulamento entra em vigor na
data de sua publicação.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
22 de novembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÃO Nº 2.204

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito, para
apurar denúncias relacionadas a possíveis

irregularidades na aplicação de recursos destinados
ao  Programa de Planejamento de Ações de

Segurança Pública - Pró-Pas.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30,
inciso II e artigo 49 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução nº l.600, de 11.12.1991, promulga a
seguinte Resolução:

Art. 1º  Fica criada uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída de 05 (cinco) membros, para no
prazo de 90 (noventa) dias, apurar denúncias
relacionadas a possíveis irregularidades na aplicação
de recursos destinados ao  Programa de Planejamento
de Ações de Segurança Pública - Pró-Pas.

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

Palácio Domingos Martins, em 25 de novembro de
2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 2.205

Autoriza a transposição do prazo da Comissão
Especial (para analisar questões relacionadas à

possível apropriação indébita por parte da Escelsa
de valores das Prefeituras Municipais).

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17,
XXVI, combinado com o artigo 49, § 10 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1600,
de 11.12.1991,  promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão
Legislativa de 2005 (Terceira  Sessão Legislativa
Ordinária da Décima Quinta Legislatura), do prazo de


