
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº             /2020 

 
Institui o “PLENÁRIO VIRTUAL” para Votação 

Eletrônica das Proposições e atualiza outros 

dispositivos regimentais para adaptá-los ao que 

já é praticado pelo Plenário. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 
Art. 1º Fica instituída a plataforma ‘PLENÁRIO VIRTUAL” integrada ao ALES DIGITAL, 
destinada à efetivação de votação eletrônica de proposições, com utilização de Certificado 
Digital – (ICP-Brasil), garantidos os princípios de autenticidade, integridade, 
confidencialidade e não repúdio.”, obedecidas as instruções estabelecidas pela Mesa para 
sua utilização. 
 
Art. 2º Fica incluído o Parágrafo único ao Art. 276 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com a seguinte redação: 
 

Art. 276. (...) 
 
“Parágrafo único. A apreciação conclusiva que trata o caput deste artigo será 
efetuada através do “PLENÁRIO VIRTUAL”. 

 
Art. 3º Fica incluído um Parágrafo no Art. 276-A da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com a seguinte redação: 
 

Art. 276-A. (...) 
 
“§ 2º A apreciação conclusiva que trata o caput deste artigo será efetuada 
através do “PLENÁRIO VIRTUAL”. 

 
 
Art. 4º Fica incluído o Art. 276-B da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, com a 
seguinte redação: 
 
 

“Art. 276-B Cada comissão terá até 07 (sete) dias de prazo para emissão de 
parecer nas proposições teminativas, contados da entrada da proposição na 
secretaria da respectiva comissão. 
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§ 1º Recebida à proposição, o Presidente da comissão permanente designará 
e encaminhará eletrônicamente em até 24 (vinte e quatro) horas, dentre os 
seus membros, ao relator para emissão de parecer, obedecida a ordem 
cronológica do recebimento. 
 
I - O relator designado receberá notificação por e-mail referente ao 
recebimento da proposição. 
 
§ 2º O relator designado terá o prazo de 03 (três) dias para elaborar o parecer 
e disponibilizá-lo na plataforma “Plenário Virtual”. 
 
I - Os membros da comissão permanente receberão notificação por e-mail 
referente a cada nova proposição disponibilizada na plataforma “Plenário 
Virtual”. 
 
§ 3º Os membros da Comissão terão o prazo de 03 (três) dias para votar 
eletrônicamente o parecer disponivel na plataforma “Plenário Digital, 
conforme as regras de votação de pareceres previstas no artigo 95. 
 
 
§ 4º É facultado ao autor da proposição requerer a retirada desta da 
plataforma “Plenário Digital” devendo, neste caso, o parecer desta comissão 
ser oferecido de forma presencial. 
 
§ 5º As Proposições encaminhadas para votação eletrônica, através da 
plataforma “Plenário Virtual”, não receberão pedidos de vista, por estarem 
disponiveis a todos os parlamentares, desde o momento de sua 
protocolização eletrônica.“. 

 
Art. 5º Fica incluído um § 6º no artigo 95 do Regimento Interno, instituído pela Resolução 
nº 2.700, de 2009, com a seguinte redação: 
 
  “Art. 95 (...) 
   
  (...) 
 
  § 6º Quando por motivo de força maior as dependências da Assembleia 
Legislativa estiverem impedidas de serem utilizadas, por proposta do Presidente de 
Comissão ou da maioria absoluta de seus membros, poderão os pareceres ser oferecidos e 
deliberados através da plataforma “Plenário Virtual”. 
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Art. 6º  A alínea “c” do inciso II do art. 23 do Regimento Interno, instituído pela Resolução 
nº 2.700, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 23 (...) 

(...) 

II - (...) 

(...) 

c) devolver, ao autor ou autores, proposição, na forma do artigo 143, que não 
atenda às exigências regimentais. 

(...).” (NR) 

 

Art. 7º O inciso IV do § 4º do art. 29 da Resolução nº 2.700, de 2009, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 “Art. 29. (...) 

 (...) 

IV - deliberar sobre o calendário de realização das sessões ordinárias e solenes, em 

conformidade com os artigos 102 e 107, podendo a deliberação ocorrer durante 

sessão plenária, a partir de consulta do Presidente aos Lideres, de ofício,   ou 

mediante solicitação de um ou mais Líderes.  

(...).” (NR) 

 

Art. 8º Fica incluído o art. 150-A na Resolução nº 2.700, de 2009, com a seguinte redação: 

“Art.150-A. A publicidade do processo legislativo na Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, das proposições e demais documentos pertinentes, dar-se-
á por meio da publicação no Diário do Poder Legislativo e/ou da disponibilização no 
correspondente sistema de tramitação digital, de fácil acesso e disponível para 
todos no Portal da ALES.  

Art. 9º O art.155 da Resolução nº 2.700, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 155. A Mesa terá prazo de 10 (dez) dias para expedir os autógrafos de leis que 
serão remetidos à sanção do Governador do Estado.” (NR) 

Art. 10. Altera o § 3º e acrescenta os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 212 da Resolução nº 2.700, de 
2009, com as seguintes redações: 

 “Art. 212 (...) 
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 (...) 

§ 3º Elaborada, a redação final será lida no Plenário, sendo considerada aprovada no 
caso de não apresentação de recurso por Deputado, oral ou escrito, no prazo de 48 
(quarenta e oito), a contar da leitura. 

§ 4º As redações finais das matérias previstas no § 1º do art. 212 e das proposições 
em regime de urgência serão lidas em Plenário, sendo consideradas aprovadas no 
caso de não apresentação de recurso por Deputado, oral ou escrito, durante a 
sessão em que a leitura for realizada. 

§ 5º O recurso, de acordo com o previsto nos §§ 3º e 4º, poderá ser apresentado 
exclusivamente em face do contido no texto da redação final, tendo como 
fundamentos os pareceres das comissões e a votação da proposição. 

§ 6º Caberá ao Presidente, de imediato ou no prazo de até 3 (três) sessões 
ordinárias, decidir sobre o recurso apresentado.” (NR) 

 

Art. 11. Fica incluído um § 5º no artigo 203 do Regimento Interno, instituído pela 
Resolução nº 2.700, de 2009, com a seguinte redação: 
 
  “Art. 203 (...) 
   
  (...) 
 
  § 5º Quando por motivo de força maior as dependências da Assembleia 
Legislativa estiverem impedidas de serem utilizadas para deliberações plenárias, por 
proposta do Presidente da Assembleia com a aprovação da maioria de seus membros, 
poderão as proposições ser deliberadas através da plataforma “Plenário Virtual”. 
 

Art. 12. O caput do art. 276-A da Resolução nº 2.700, de 2009, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 276-A. Compete à Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, 
dispensando-se o cumprimento do previsto no incido I do art. 41, apreciar, 
conclusivamente, projetos de decretos legislativos que versem sobre concessão de 
título de cidadão, podendo, neste caso, ser oferecido parecer oral e em bloco, 
mediante a posterior instrução dos autos com a respectiva parte da ata taquigráfica 

 (...).” (NR) 

Art. 13. O artigo 305 da Resolução nº 2.700, de 2009, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
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 “Art. 305. (...)  

(...) 

V- gestação e adoção, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem 

prejuízo da remuneração;  

VI- paternidade, pelo prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, em função do 

nascimento ou adoção de filhos, sem prejuízo da remuneração;  

VII- falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos e irmãos, pelo prazo de 5 

(cinco) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração;  

VIII – casamento, pelo prazo de 8 (oito) dias consecutivos, sem prejuízo da 

remuneração.” (NR) 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.15. Ficam revogados os incisos IV e VIII  e o § 1º do art.143 e o artigo 193, todos da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno. 

 

Art. 16 Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 17 de março de 2020. 
 
 

Deputado MARCELO SANTOS 
Vice-Presidente 

Coordenador do Projeto Revisa ALES , designado nos termos do  

Ato nº 1193, de 16 de junho de 2017. 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
O objetivo deste Projeto de Resolução é alterar o Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo visando instituir o “Plenário Virtual” para votação Eletrônica 

das Proposições no Plenário e nas Comissões Permanentes, nos casos que especifica, e 

também atualizar outros dispositivos regimentais para adaptá-los ao que já é praticado 

pelo Plenário. 

Criado em 2007, há o exemplo do “Plenário Virtual” do Supremo Tribunal Federal (STF), 
sistema que permite aos ministros da Corte deliberarem se determinada matéria 
apresenta ou não repercussão geral. O “Plenário Virtual” da Suprema Corte funciona 24 
horas por dia e é possível que os ministros o acessem de forma remota, permitindo a 
votação mesmo estando fora de seus gabinetes. Além de dar celeridade à análise de temas 
relevantes, o “Plenário Virtual” também oferece transparência no acompanhamento das 
decisões, já que o sistema permite o acompanhamento pela sociedade, voto a voto. 
 
Assim, esta proposição visa aumentar a transparência nas votações das comissões 
temáticas e do Plenário, permitir que os parlamentares possam votar mesmo estando fora 
do ambiente da ALES quando este não puder ser utilizado, bem como destinar mais tempo 
a matérias que demandam maior dedicação, além de possibilitar uma tramitação mais 
célere, visto que os deputados poderão registrar seus posicionamentos estando na sede 
do parlamento estadual ou de forma remota através do Ales Digital. 
  
Dando segurança e confiabilidade aos acessos dos parlamentares, a Medida Provisória Nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2011, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil), para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de 
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas 
que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas 
seguras. Cabe destacar que esse protocolo é o mesmo utilizado nas operações do Ales 
Digital. 
 
A atual Mesa Diretora, através do Ato nº 384/2017, de 16 de junho de 2017, designou a 1ª 
Vice-Presidência para implantar o Projeto ALES DIGITAL, cujo principal objetivo é 
virtualizar o Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, através da utilização de 
certificação digital. 
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Com a implantação do Ales Digital a elaboração de leis ocorre de forma eletrônica, sem a 
necessidade de utilização do papel, tornado o processo legislativo, célere, transparente e 
garantindo a economia de recursos públicos.  
 
Diante disso, como forma de aperfeiçoar o processo legislativo, o presente projeto 
disciplina a utilização do “Plenário Virtual”, por meio de votação eletrônica das 
proposições no Plenário e nas Comissões Permanentes, com utilização de Certificado 
Digital – (ICP-Brasil), garantindo os princípios de autenticidade, integridade, 
confidencialidade e não repudio. 
 
Para esse tipo de sessão ou reunião, não será necessária a presença física dos deputados 
em um mesmo local e as votações serão públicas, podendo ser acompanhados pelo site da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio do “Plenário Virtual”, 
reduzindo o tempo de tramitação pela metade. 
 
Além do já explanado, as deliberações por meio do Plenário Virtual, em muitas ocasiões, 
se fazem necessárias por razão de força maior, que é o caso da ocorrência de epidemias 
ou pandemias ou outros possíveis casos em que Parlamentar é impedido de comparecer 
fisicamente ao ambiente de trabalho, como por exemplo no caso em andamento da 
pandemia de corona vírus, na ocasião em que a ALES foi “invadida” por manifestantes e 
ficou ocupada por aproximadamente duas semanas sem condições de funcionar, em 
meados de 2013 e também na ocasião da greve de policiais militares, ocorrida no início de 
2017. 
 
Também se propõe neste projeto a ampliação da forma de publicidade das proposições e 
demais documentos pertinentes, por meio da publicação não só no Diário do Poder 
Legislativo, como também pela disponibilização no correspondente sistema de tramitação 
digital, de fácil acesso e disponível para todos no Portal da ALES. 

Outro dispositivo alterado foi o artigo 276-A, que já havia dado à Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos o poder terminativo e conclusivo para aprovação de 
projetos de decretos legislativos que versem sobre concessão de título de cidadão, cujo 
texto anterior não havia dispensando-se o cumprimento do previsto no incido I do art. 41, 
e isso causava dúvida quanto desnecessidade de a CCJ também apreciar e opinar neste 
tipo de proposição. 

E, por fim, preencheu-se uma lacuna observada na alteração anterior nos dispositivos que 

tratam das licenças dos parlamentares, cujo texto não previu os prazos das referidas 

licenças, o que é corrigido agora, tomando-se por base os mesmos prazos estipulados para 

as licenças dos servidores públicos estaduais.  

Ante todo o exposto acima, solicito o concurso dos nobres colegas à apreciação e à 
aprovação do presente Projeto de Resolução. 
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