
 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.891, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
Inclui dispositivos na Resolução nº 2.700, 
de 15 de julho de 2009, Regimento 
Interno, para disciplinar a tramitação de 
projetos de consolidação de leis 
estaduais. 

 
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 Capítulo VII-A - Dos Projetos de Consolidação - no 
Título VII - Dos Processos Especiais - da Resolução nº 2.700, de 15 de julho 
de 2009, Regimento Interno, com a seguinte redação: 
  

“CAPÍTULO VII-A 
DOS PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO 

 
Art. 262-E. A Mesa Diretora, qualquer Deputado, qualquer Comissão 
Permanente da Assembleia Legislativa ou o Governador do Estado 
poderá formular projeto de consolidação, visando à sistematização, à 
correção, ao aditamento, à supressão e à conjugação de textos legais, 
cuja elaboração cingir-se-á aos aspectos formais resguardados à 
matéria de mérito.  
§ 1º A Mesa Diretora remeterá o projeto de consolidação, após a sua 
publicação, ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis - Revisa 
Ales, vinculado à Diretoria da Consultoria Temática e Coordenado pela 
1ª VicePresidência, e à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, que o examinarão, vedadas as alterações de 
mérito.  
§ 2º O projeto de consolidação permanecerá no Grupo de Trabalho de 
Consolidação das Leis - Revisa Ales, na 1ª Vice-Presidência, pelo 
prazo de trinta dias, aguardando o oferecimento de sugestões, as 
quais, se for o caso, serão incorporadas ao texto inicial, a ser 
encaminhado, em seguida, ao exame da Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação.  
Art. 262-F. O projeto de consolidação, após a apreciação do Grupo de 
Trabalho de Consolidação das Leis - Revisa Ales e das Comissões de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, será submetido ao 
Plenário da Casa.  
§ 1º Verificada a existência de dispositivos visando à alteração ou 
supressão de matéria de mérito, deverão ser formuladas emendas, 
visando à manutenção do texto da consolidação.  



§ 2º As emendas apresentadas em Plenário, consoante o disposto no § 
1º, deverão ser encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, que sobre elas emitirá parecer, sendo-lhe 
facultada, para tanto e se for o caso, a requisição de informações junto 
ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis - Revisa Ales.  
§ 3º As emendas aditivas apresentadas ao texto do projeto visam à 
adoção de normas excluídas, e as emendas supressivas, à retirada de 
dispositivos conflitantes com as regras legais em vigor.  
§ 4º O Relator proporá, em seu voto, que as emendas consideradas de 
mérito, isolada ou conjuntamente, sejam destacadas para fins de 
constituírem projeto autônomo, o qual deverá ser apreciado pela Casa, 
dentro das normas regimentais aplicáveis à tramitação dos demais 
projetos de lei.  
§ 5º As alterações propostas ao texto, formuladas com fulcro nos 
dispositivos anteriores, deverão ser fundamentadas com a indicação do 
dispositivo legal pertinente.  
§ 6º Após o pronunciamento definitivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, o projeto de consolidação será 
encaminhado ao Plenário, tendo preferência para inclusão em Ordem 
do Dia, nos termos do art. 126.”  

 
Art. 2º Fica incluído o § 5º no art. 126 da Resolução nº 2.700, de 2009, 

Regimento Interno, com a seguinte redação:  
 
“Art. 126. .......................................................................................... 
 
.......................................................................................................... 
 
§ 5º Os projetos de consolidação terão preferência para a votação ou 
discussão, dentro de cada grupo de matéria e regime de tramitação na 
qual se encontrem - normal ou em urgência.” (NR)  

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Palácio Domingos Martins, em Vitória, 05 de setembro de 2017. 
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