
 

RESOLUÇÃO Nº 1.558, DE 01 DE NOVEMBRO DE 1990 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 18, letra 
“q”, da Resolução nº 1.371, de 30 de dezembro de 1982, resolve: 

  
T Í T U L O I 

DA CRIAÇÃO COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-
CONSULTORIA GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

  
CAPÍTULO I 

DA CRIAÇÃO E DA COMPETÊNCIA 
  

Art. 1º Fica criada a Procuradoria-Consultoria Geral da Assembléia 
Legislativa como órgão integrante da Mesa Diretora e subordinada 
diretamente à Presidência da Presidência da Assembléia Legislativa. 
  
Art. 2º À Procuradoria-Consultoria Geral da Assembléia Legislativa 
compete, de acordo com a sua área de atuação: representar judicial e 
extrajudicialmente o Poder Legislativo; prestar consultoria e assistência 
técnico legislativa, jurídica e econômico-financeira à Mesa Diretora, aos 
Deputados, à Direção Geral da Secretaria e às unidades administrativas 
da Assembléia Legislativa,a nível de supervisão e coordenação; examinar 
todas as proposições legislativas sob os seus mais amplos aspectos, 
neles incluídos o constitucional, o jurídico, o legal, o econômico, o 
financeiro, o social, o educacional, o de preservação do meio ambiente, o 
de técnica de redação e o regimental; orientar e fiscalizar o preparo e a 
execução do orçamento da Assembléia Legislativa; dar consultoria às 
Comissões Permanentes e Temporárias no exame de todos os processos 
legislativos; pesquisar e estudar assuntos de interesses dos Deputados e 
da Assembléia Legislativa; desenvolver outras atividades jurídicas e 
administrativas correlatas, contenciosas ou não, outorgadas por resolução, 
regulamento ou ato da Assembléia Legislativa ou atividades que lhe forem 
cometidas expressamente. 
  

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 

  
Art. 3º A Procuradoria-Consultoria Geral da Assembléia Legislativa, para 
alcançar seus objetivos, disporá da seguinte estrutura de organização: 
  



I – Nível de Direção Superior 
  
a)Procurador Geral da Assembléia Legislativa 
  
b)Supervisor da Procuradoria-Consultoria Geral 
  
II – Nível de Execução 
  
a)Procuradores 
  
b)Consultores 

  
CAPÍTULO III 

DO NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR 
  

Seção I 
Do Procurador Geral Da Assembléia Legislativa  

  
Art. 4º A Procuradoria-Consultoria Geral da Assembléia Legislativa será 
dirigida por um Procurador Geral, advogado devidamente inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil, maior de 30 anos,de notório saber 
jurídico e reputação ilibada, com mais de cinco anos de prática forense, e 
sua nomeação será de livre escolha da Mesa Diretora. 
  
Art. 5º São atribuições do Procurador Geral da Assembléia Legislativa: 
  
I – receber citações e notificações das ações de qualquer natureza de que 
a Assembléia Legislativa for parte; 
  
II – representar e defender a Assembléia Legislativa por si ou através de 
subordinado hierárquico designado, em juízo ou fora dele, praticando 
todos os atos que se fizerem necessários aos seus interesses ou à sua 
defesa: 
  
III – expedir instruções aos subordinados hierárquicos, inclusive 
designando-se para funcionar em feitos ou atos, examinar e dar parecer 
em proposições legislativas, redigir e pesquisar assuntos de interesse da 
Assembléia Legislativa; 
  
IV – avocar a defesa dos interesses da Assembléia Legislativa em 
qualquer ação ou processo, bem como atribuí-la a subordinado 
hierárquico atuante; 
  
V – sugerir ao Presidente da Assembléia Legislativa a extinção de 
qualquer procedimento judicial, bem como a transação em feitos ajuizados 
contra a Assembléia Legislativa; 
  



VI – estabelecer normas visando ao aperfeiçoamento da defesa judicial ou 
extrajudicial da Assembléia Legislativa, da assistência técnico legislativa, 
jurídica e econômico-financeira às unidades administrativas da 
Assembléia Legislativa e às Comissões Permanentes e Temporárias; 
  
VII – estabelecer normas visando ao aperfeiçoamento da técnica 
legislativa na elaboração das proposições legislativas; 
  
VIII – determinar a elaboração de pesquisas para propositura, tramitação e 
instrução de processos legislativos, de acordo com a sua natureza; 
  
IX – baixar instruções disciplinando a execução de suas atividades; 
  
X – exercer outras atribuições legais compatíveis com o desempenho do 
cargo. 

  
Art. 6º O atual cargo, em comissão, de Consultor Jurídico da Assembléia 
Legislativa passa a denominar-se Procurador Geral da Assembléia 
Legislativa. 
  
Art. 7º Compete ao Supervisor da Procuradoria-Consultoria Geral: 
  
I – exercer as atividades de controle e fiscalização da execução dos 
serviços afetos ao órgão; 
  
II – determinar procedimentos visando à uniformidade da atuação do 
órgão; 
  
III – determinar a emissão de parecer por solicitação superior; 
  
IV - organizar e dirigir os concursos de ingresso na carreira; 
  
V - coordenar as atividades fins do órgão; 
  
VI - elaborar o regimento interno do órgão. 
  
Art. 8º O atual cargo, em comissão, de Supervisor da Assembléia Técnica 
passa a denominar-se Supervisor da Procuradoria-Consultoria Geral. 

  
T Í T U L O   II 

  
Art. 9º A Procuradoria-Consultoria Geral será integrada por Procuradores 
e Consultores. 
  
Art. 10 Os cargos de Procurador da Assembléia Legislativa são 
organizados em categorias escalonadas, que constituem a carreira, 
observada a estrutura e os quantitativos de cargos seguintes: 



  
I – 05 (cinco) cargos de Procurador de 1ª Categoria. 
  
II – 05 (cinco) cargos de Procurador de 2ª Categoria. 
  
III – 07 (sete) cargos de Procurador de 3ª Categoria. 
  
Art. 11 Os cargos de Consultor da Assembléia Legislativa são 
organizados em categorias excalonadas, que constituem a carreira, 
observada a estrutura e os quantitativos de cargos seguintes: 
  
I – 03 (três) cargos de Consultor de 1ª Categoria. 
  
II – 03 (três) cargos de Consultor de 2ª Categoria 
  
III – 05 (cinco) cargos de Consultor de 3ª Categoria. 
  
Art. 12 O ingresso nas carreiras de Procurador e Consultor da Assembléia 
Legislativa far-se-á nos cargos de Procurador de 3ª Categoria e Consultor 
de 3ª Categoria, respectivamente, através de concurso público de provas 
ou de provas e títulos, respeitada a ordem de classificação e a legislação 
estatutária. 
  
§ 1º São requisitos para a inscrição no concurso de Procurador de 3ª 
Categoria: 
  
I – ser brasileiro; 
  
II – ser bacharel em direito, inscrito na OAB; 
  
§ 2º São requisitos para a inscrição no concurso de Consultor de 3ª 
Categoria: 
  
I – ser brasileiro. 
  
II – ser habilitado em curso de nível superior, com comprovação de 
registro junto ao Ministério de Educação e Cultura e no respectivo órgão 
da categoria profissional, nas áreas de interesse do Poder Legislativo. 
  
Art. 13 Os atuais cargos providos de Assessor Legislativo de Nível 
Superior e Agente Técnico de Finanças e Contabilidade ficam 
transformados em Procurador de 3ª Categoria e Consultor de 3ª 
Categoria. 
  
§ 1º Será facultada a opção, para as carreiras de Procurador ou Consultor, 
aos atuais Assessores Legislativos de Nível Superior e Agente Técnico 
Legislativo de Finanças e Contabilidade, respeitada a habilitação exigida 



para o Cargo, na forma prevista no art. 12 e parágrafos desta Resolução, 
manifestada dentro de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, a partir da 
publicação desta Resolução. 
  
§ 2º O cargo vago ou os que vagarem posteriormente a esta 
transformação integrarão o quantitativo estabelecido nos arts. 10 e 11 
desta Resolução, alternadamente. 
  
§ 3º Os proventos de aposentadoria dos inativos da Assembléia 
Legislativo aposentados nos cargos ora transformados serão revistos, na 
forma do que dispõe o Art. 39, § 4º da Constituição Estadual, 
assegurando-se-lhes tratamento idêntico aos atuais servidores em 
atividade. 
  
Art. 14 Os critérios de promoção das carreiras de Procurador e de 
Consultor serão definidos, dentro de quarenta e cinco dias, em Resolução 
da Assembléia Legislativa. 
  
Art. 15 Os cargos constantes dos arts. 10 e 11 desta Resolução terão 
assegurada isonomia de vencimentos na forma prevista no parágrafo 
único do art. 38 da Constituição Estadual – Anexo Único. 
  
Art. 16 As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta da 
dotação orçamentária própria que será suplementada, se necessário. 
  
Art. 17 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 18 Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Palácio Domingos Martins, em de outubro de 1990. 

  
ALCINO SANTOS 

Presidente 
  

RONALDO LOPES 
2º Secretário 

  
WALDEMIRO SEIBEL 

3º Secretário 
  

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial do Estado. 

  
ANEXO ÚNICO 

  
PROCURADORIA-CONSULTORIA GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

  



CARGO                               CATEGORIA               VENCIMENTO 
  
Procurador                                     1º                                91.697,79 
Procurador                                     2º                                86.603,32 
Procurador                                     3º                                81.509,09 
Consultor                                        1º                                91.697,79 
Consultor                                        2º                                86.603,32 
Consultor                                    3º                              81.509,09 

  


