
 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.375, DE 20 DE MARÇO DE 2018 
 
Dispõe sobre a instituição do Certificado 
“Vistoria Legal”. 

 
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 instituído o Certificado “Vistoria Legal”, que será concedido às obras 
públicas e privadas que atendam ao disposto nesta Resolução. 
 

§ 1º A Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e Regional, de 
Mobilidade Urbana e de Logística da Assembleia Legislativa do Espírito Santo – 
COINFRA/ALES será responsável pela emissão do Certificado de que trata o caput, após 
a vistoria, desde que atendidos aos requisitos estabelecidos no art. 2º. 

 
§ 2º Para realizar a vistoria, a COINFRA/ALES poderá contar com o auxílio da 

Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Espírito Santo, conforme Termo de Cooperação Técnica constante no 
processo nº 171532 e publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 03 de outubro de 
2017. 

 
Art. 2º O Certificado “Vistoria Legal” é um título meritório concedido àquelas 

obras mencionadas no caput do art. 1º, que tenham se submetido à visita técnica de 
vistoria da COINFRA/ALES. 
 

Parágrafo único. Para a concessão do Certificado “Vistoria Legal” às obras 
públicas, é necessário o atendimento aos seguintes requisitos: 

 
I - cumprimento integral dos itens previstos no Edital de contratação do executor 

da obra; 
 
II - cumprimento integral das normas de manutenção preventiva; 
 
III - previsão contratual de garantia de qualidade. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em Vitória, 20 de março de 2018. 
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