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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ACSEMBLÉIA LEGISLATIVA

resolução no 1.384

A MESA DA assembléia LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPT

RITO SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Te

tra "q" do Art. 18, da Resolução nQ 1.371, de.30 de dezembro de

1982, (Regimento Interno) promulga a seguinte resolução:

Art-. 19 - Ficam incluTdos no Art. 280, da Resolução

nÇ 1.371, de 30-12-82 , os seguintes parágrafos::

"Art. 280 - ...................

§  19 - ......

§ 29 -

§ 39 - Serã concedida ã Deputada Gestante, a partir

do requerimento pleiteando o beneficio,,li cen

ça para repouso pelo prazo de 90 (noventa)

dias , 'ã vi sta de atestado: medi CO fi rmado por

facultativo, que não esteja nó exercTcio do

mandato.

§ 49 - A Deputada, no gozo de licença para gestante,

perceberá subsídios -cemo se estivesse no

exercício do mardato» mantida a excludente

prevista no § 69 do Art. 273 deste Regimen

to".' . ; ■ . .

■Art. 29 - No § 29 do Art. 85, dà Resolução n9 1,371,

de 30-12-82, fica exCluTda a expressão "e requerimento de urgin
cia". ^

Art. 39 - 0 Art. 247, da Rescoüução n9 1.371, de
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30-12-82, passa a vi^er com a seguinte redação:

"Art. 247 - A Mesa, ouvidos os iTderei, fixarãj^anua_]_
mente, ate 15 de maio, a importância que deverá constv^^r da propo^

ta orçamentária do Poder Legislativo para. auxTlio a entidades pri_
vadas". . ■

Art. 49 - Fica revogado o item IV do Art. 248.^ da

Resolução n9 1.371, de 30-12-82.

Art. 59 - O Art. 249, da Resolução n9 1.371, de

30-12-82, passa a viger com a seguinte redaçãoí

"Art. 249 - Até 31 de março do exercTcio correspoji
dente , . de verão os Deputados entregar ã Mesa, para- ipubl i cação no

órgão oficial, relação das entidades que pretendem beneficiar-se

com auxTlio, indicando as quantias que lhes deverão ser atribuídas,

em formulários próprios". .

Art. 69 - O § 19 do Art. 250, da Resolução n9 1.371,

de 30-12-82, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 250 - .\ ..... .

§  19 - O requerimento de que trata este artigo dev£
rã-dar entrada na Secretaria da Assembléia

i  Legislativa, devidamente: instruído, até o

dia 30 de novembro do exercTcio corresponden

te, sem q;que.o auxTlfcj: reverterá em favor da

Agremiação Recreativa e Social da Assembléia

Legislativa - ARSAL".

Art. 79 - No Art. 95 da Resolução n9 1.371^ de
30-12-82, fica incluTdo o § 59 com a seguinte redação:

"Art. 95 -
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§ 59 - Os discursos e publicações de_inipren:sa _ que

tiverem requerimento de sua transcrição apro^

vado, serão publicados resumi damente".-

.. Art. 89 - Esta r:esolução entra em vigor na data. de

sua publicação.

Art. 99 - Revogam-se as disposições enl" contrãri o.

PALSCIO domingos fMÀl/l^S, e/m j05 de dezembro de 1 933,
PRESIDENTE

19 SECRETARIO

29 secretario


