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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 
 

RESOLUÇÕES 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.868 

 
Altera a Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, Regimento Interno, para 
regulamentar a realização de Sessões 
Virtuais e a votação eletrônica de 
proposições através da plataforma 
“Plenário Virtual” do ALES DIGITAL, na 
forma que especifica. 

 
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 incluído o art.114-A na Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento 
Interno, com a seguinte redação: 
 

“Art. 114-A. Nos casos de impedimento 
do comparecimento dos Parlamentares 
às Sessões Plenárias, por força de 
pandemias, epidemias ou outros motivos 
de força maior, o Presidente da 
Assembleia Legislativa, pelos meios de 
comunicação previstos no artigo 105 
deste Regimento Interno, poderá 
convocar Sessões Virtuais para discussão 
e votação de proposições relevantes e de 
interesse público, aplicando-se as 
disposições deste artigo, no que couber, 
às reuniões das comissões permanentes 
e temporárias. 
 
§ 1º Na convocação das Sessões Virtuais, 
deverão constar: 
 

I - data e hora da realização da Sessão 
Virtual; 
 
II - relação com as proposições que serão 
discutidas e deliberadas; e 
 
III - motivação da realização da Sessão 
Virtual. 
 
§ 2º As proposições ou matérias que não 
possuírem parecer técnico das comissões 
e que constarem na Ordem do Dia das 
Sessões Virtuais deverão, 
obrigatoriamente, ser analisadas pelas 
comissões temáticas pertinentes ou pela 
Comissão Especial prevista no parágrafo 
único do artigo 58 deste Regimento 
Interno, admitindo-se pareceres orais. 
 
§ 3º Para a realização das Sessões 
Virtuais a Assembleia Legislativa fará uso 
de plataforma digital para 
videoconferência, destinada à discussão 
e à votação das proposições. 
 
§ 4º A plataforma de videoconferência 
deverá ser previamente definida pela 
Diretoria de Tecnologia da Informação – 
DTI, que observará os requisitos de 
disponibilidade, estabilidade e segurança 
da informação. 
 
§ 5º É de responsabilidade da DTI 
disponibilizar, em tempo hábil, material 
informativo sobre as formas de acesso e 
utilização da plataforma digital para a 
videoconferência. 
 
§ 6º A DTI deverá encaminhar, com 
antecedência mínima de 2 (duas) horas, 
link de acesso à sala da reunião virtual, 
prioritariamente para o e-mail 
institucional de cada parlamentar e, 
ainda, para outros canais digitais 
disponíveis. 
 
§ 7º A DTI permanecerá à disposição dos 
Parlamentares, devendo ser comunicada 
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