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Projeto de Resolução nº: 34/2019  

Autor: Mesa Diretora 

Assunto: Dispõe sobre o procedimento de cobrança administrativa a ser adotado no 

acerto de contas em caso de desligamento de servidores com débito junto a 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

A Mesa Diretora apresentou o referido Projeto de Resolução que dispõe 

sobre o procedimento de cobrança administrativa a ser adotado no acerto de contas 

em caso de desligamento de servidores com débito junto a Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade da matéria e consequente regular tramitação do Projeto de 

Resolução nº 34/2019. 

 

O art. 17, IX do Regimento Interno da ALES, assim estabelece: 

 

Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste 

Regimento Interno ou por resolução da Assembleia Legislativa, ou delas 

implicitamente resultantes: 

 [...]  

X - propor, privativamente, à Assembleia Legislativa, projeto de 

resolução, nos termos do artigo 56 da Constituição Estadual, dispondo 

sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do seu 

pessoal, criação e extinção de cargos, empregos e funções e fixação da 

respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei 

de diretrizes orçamentárias; (original sem grifo ou destaque) 

 

Faz-se presente o entendimento de que a iniciativa privativa da Mesa 

Diretora para propor projeto de resolução que disponha sobre organização e 
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funcionamento da Casa é relativa a aspectos organizacionais administrativos desse 

Poder. 

 

Por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, com a ressalva aqui mencionada. 

 

Vitória 21 de maio de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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