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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29 

 
Altera a Resolução nº 4.971, de 
04 de outubro de 2017, que trata 
do auxílio-saúde devido aos 
servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica incluído o Parágrafo único no art. 5º 
da Resolução nº 4.971, de 04 de outubro de 
2017, com a seguinte redação: 
 

“Art. 5º (...) 
(...) 
Parágrafo único. Para os efeitos 
desta Resolução, consideram-se o 
plano exclusivamente 
odontológico ou seguro 
exclusivamente odontológico na 
definição de plano de saúde ou 
seguro saúde.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 22 de 
abril de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Resolução propõe 
considerar o plano exclusivamente odontológico 

ou seguro exclusivamente odontológico na 
definição de plano de saúde ou seguro saúde 
para fins do benefício de auxílio-saúde 
regulamentado pela Resolução nº 4.971, de 04 
de outubro de 2017. 
 
A Resolução nº 4.971/2017 prevê, como um dos 
requisitos para concessão do benefício, que o 
servidor comprove inscrição em plano de saúde 
ou seguro saúde. Todavia, é sabido que 
comercializa-se no mercado outro segmento de 
plano de saúde além do plano de saúde médico-
hospitalar tradicional: trata-se do plano 
exclusivamente odontológico, que possibilita ao 
usuário ter cobertura a um serviço de saúde 
que, na maioria das vezes, não é contemplado 
pelos planos tradicionais. 
 
Em seu sítio no endereço 
https://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-
operadoras/contratacao-e-troca-de-
plano/dicas-para-escolher-um-
plano/segmentacao-assistencial a Agência 
Nacional de Saúde – ANS explica que “Antes de 
contratar um plano de saúde, é preciso ficar 
atento ao tipo de cobertura assistencial que 
atenda às suas necessidades. A segmentação do 
plano é justamente a composição das 
coberturas descritas, ou seja, o plano pode ser: 
(...) Exclusivamente Odontológico”. 
 
Além disso, a demanda pelos planos 
exclusivamente odontológicos é uma realidade 
em nosso país. Novamente a ANS, no link 
http://www.ans.gov.br/aans/noticiasans/sobre-
a-ans/890-planos-odontologicos-em-alta, nos 
informa que o segmento exclusivamente 
odontológico tem crescido mais do que o 
médico-hospitalar, demandando do mercado e 
também da ANS abordagens altamente 
especializadas. 
 
Porém, frente ao exposto, constata-se que a 
Resolução nº 4.971/2017 traz o termo plano de 
saúde ou seguro saúde sem deixar expresso na 
norma quanto à consideração ou não do plano 
exclusivamente odontológico ou seguro 
exclusivamente odontológico. 
 
Por esse motivo, a fim de respaldar a 
Administração em seus atos e em atendimento 
ao princípio constitucional da legalidade, faz-se 
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necessário que a norma regulamentadora do 
benefício considere o plano exclusivamente 
odontológico ou seguro exclusivamente 
odontológico na definição de plano de saúde ou 
seguro saúde, uma vez que, conforme exposto, 
o plano exclusivamente odontológico é um 
segmento de plano de saúde reconhecido pela 
ANS e amplamente comercializado no mercado. 
Tal medida irá dirimir quaisquer dúvidas na 
interpretação da norma no que tange à 
possibilidade de concessão do benefício a 
servidor usuário de plano exclusivamente 
odontológico. 
 
Ressalta-se, ainda, que o presente projeto não 
acarretará acréscimo de impacto orçamentário 
e financeiro, tendo em vista que a tabela de 
valores por faixa-etária permanece a mesma 
estabelecida pelo vigente Ato da Mesa Diretora 
nº 263, de 06 de abril de 2018. 
 
Ante o exposto, temos a certeza de que essa 
nobre Casa Legislativa, apreciando o teor do 
presente Projeto e as razões que o justificam, 
apoiará e aprovará esta iniciativa. 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS 

 
ATO Nº 1254 

 

Autoriza a formação da 
Frente Parlamentar em 
Defesa do Comércio e 
Serviços do Estado do 
Espírito Santo. 
 

 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 

suas atribuições regimentais, especialmente 
as contidas no art. 17, XXXIV do Regimento 
Interno e, tendo em vista a solicitação 
contida no Requerimento nº 163/2019 do 
Deputado Marcelo Santos e outros, 
deferido na Sessão Ordinária realizada em 22 
de abril de 2019, resolve: 

Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa do Comércio e 
Serviços do Estado do Espírito Santo, 
integrada pelos Deputados Marcelo Santos, 
Iriny Lopes, Dr. Rafael Favatto, Fabricio 
Gandini, Dr. Emilio Mameri, Coronel 
Alexandre Quintino, Torino Marques, 
Delegado Lorenzo Pazolini, Vandinho Leite, 
Enivaldo dos Anjos, Alexandre Xambinho, 
Carlos Von e outros que a ele, 
posteriormente, aderirem, com o objetivo 
de difundir e potencializar as ações do setor, 
haja vista que movimenta grande parte da 
economia do Estado. Promover ações com 
vistas a aprimorar a legislação estadual, de 
modo a fomentar o crescimento do setor de 
comércio. Apoiar à simplificação da carga 
tributária, a desburocratização, a 
regulamentação dos meios de pagamento, a 
livre iniciativa, o estímulo à qualificação 
profissional, o estabelecimento de acordos 
bilaterais de comércio e o fomento do 
consumo por meio do mercado de capitais. 
 

Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus 
integrantes, o seu Presidente, e o Secretário 
Executivo. 
 

Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar 
em Defesa do Comércio e Serviços do Estado 
do Espírito Santo, conforme previsto na 
Constituição Federal, discutir e aprovar, 
entre seus integrantes, seu Regimento 
Interno e seus programas de ação e 
estratégias de atuação, que se submeterão 
às normas legais que regem à Administração 
Pública e regimentais que disciplinam a 
atividade legislativa. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de abril de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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