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RESOLUÇÃO Nº 5.903 

 

Altera a Resolução nº 2.890, de 23 de 

dezembro de 2010. 

 

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 O subitem 2.4 do item 2 do Anexo III da Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 

2010, passa a ter a seguinte redação: 

 

“ANEXO III 

 

(...) 

 

2. (...) 

 

(...) 

 

2.4 Atribuições: Prestar consultoria, assessoria, orientação e assistência técnica à 

Mesa Diretora, aos Deputados, à Direção Geral da Secretaria, às Comissões 

Parlamentares e às unidades administrativas da Assembleia Legislativa, sugerindo 

alternativas para a ação Parlamentar e legiferante, pertinentes ao assessoramento 

técnico específico vinculado à respectiva área de formação superior exigida para o 

ingresso na carreira e emitir relatórios correspondentes; prestar assessoramento e 

consultoria à Mesa Diretora e aos Deputados durante a tramitação das proposições e 

nos procedimentos político-parlamentares, nas áreas temáticas a que estejam 

vinculados; elaborar análise técnica das proposições, dentro da respectiva área de 

formação superior exigida para o ingresso na carreira, quando requerido; apoiar as 

atividades atinentes ao processo legislativo e acompanhar o andamento dos 

processos, prestando informações necessárias e regulares à tramitação das 

proposições legislativas, dentro da respectiva área de formação superior exigida para 

o ingresso na carreira; realizar pesquisas, prestar consultoria, elaborar relatórios das 

atividades desenvolvidas em cada área temática e instruir processos e preparo de 

informações; elaborar minutas de despachos e requerer diligências incidentes no 

processo, se necessário, visando a adequação da tramitação à necessidade técnica que 

a matéria exige; acompanhar propostas de outras instituições, dentro das respectivas 

áreas temáticas; apresentar estudos técnicos relativos à área de atuação, visando ao 

aprimoramento das atividades; elaborar planos e sugestões de procedimentos visando 

à modernização dos serviços administrativos; acompanhar e assessorar reuniões, em 
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matérias de sua especialidade, bem como realizar estudos técnicos de apoio às 

atividades institucionais e administrativas, quando solicitado; coordenar trabalhos de 

pesquisas e processamento de dados, serviços de informações e documentações e a 

criação de um núcleo de dados com a finalidade de reunir todos os pareceres, 

relatórios, notas técnicas, visando dar maior agilidade e confiabilidade aos trabalhos 

da categoria; traduzir e interpretar conteúdos de informações; manter dados 

estatísticos atualizados, com vistas à elaboração e execução orçamentária; planejar, 

implantar, coordenar e controlar projetos e trabalhos no âmbito da Administração no 

que se refere às suas respectivas áreas de atuação; examinar e fiscalizar o 

cumprimento do orçamento anual e acompanhar a execução orçamentária, inclusive 

quanto à abertura de créditos suplementares especiais e extraordinários; apresentar 

relatórios à autoridade competente das inspeções realizadas, apontando infrações e 

recomendando correções, quando for o caso; realizar inspeções preventivas nas áreas 

administrativas, financeiras, contábeis, patrimoniais, recursos humanos, saúde, 

informática e outras, dentro da respectiva área de formação superior exigida para o 

ingresso na carreira; realizar auditorias de controle interno no âmbito da Assembleia 

Legislativa, preferencialmente de caráter preventivo e por determinação da Mesa 

Diretora da Assembleia Legislativa, envolvendo os aspectos contábeis e 

administrativos com o intuito de assegurar o fiel cumprimento à legislação vigente; 

acompanhar a elaboração e execução dos planos econômicos, o Plano Plurianual 

(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA); 

coordenar as atividades de tratamento e recuperação de informações; elaborar fluxo 

de controle e de rotinas de trabalho; planejar ações integradas de implantação, 

coordenação e controle de projetos e trabalhos nos campos de administração, 

recrutamento, seleção e aperfeiçoamento de pessoal, de organização interna e 

métodos de planejamento, na área legislativa da Assembleia Legislativa; elaborar 

planos e sugestões de procedimentos, visando à modernização dos serviços 

administrativos e legislativos da Assembleia Legislativa; executar arbitragens e emitir 

laudos de acordo com a respectiva área de formação superior exigida para o ingresso 

na carreira; orientar a respeito de normas internas e da revisão de processos, visando 

ao seu eventual saneamento; oferecer subsídios à Assembleia Legislativa sobre 

matéria atinente a sua área de atuação, quando solicitado; realizar exames médicos 

em candidatos ao ingresso nos serviços da Assembleia Legislativa; realizar estudos, 

orientação, implantação, coordenação e execução de projetos e programas especiais 

de saúde no âmbito da Assembleia Legislativa, por determinação superior; 

desenvolver trabalhos de educação sanitária, destinados à prevenção de doenças, bem 

como execução e interpretação de radiografias médico/dentárias; fornecer e elaborar 

laudos, perícias, atestados, relatórios e fichas médicas e odontológicas; elaborar, 

aplicar estudos, avaliação e interpretação de testes psicológicos; realizar entrevistas 

psicossociais com vistas à melhoria na qualidade de vida e desempenho dos 

servidores da Assembleia Legislativa; elaborar diagnóstico psicológico, orientação e 

acompanhamento do ajustamento do servidor; supervisionar trabalhos de psicoterapia 
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e, ainda, assistência a funcionários que apresentem problemas de ordem social, moral, 

educacional e econômica. 

 

(...).” (NR) 

 

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

 

Art. 3º Fica revogado o Item 4.3.1 do art. 3º da Resolução nº 2.627, de 10 de dezembro de 

2008. 

 

Palácio Domingos Martins, em 18 de dezembro de 2018. 

 
 
 

 

 
 

ERICK MUSSO 

Presidente  

 
 

 

 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

 
 

 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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