
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.620, DE 14 DE FEVEREIRIO DE 2023. 

 
Dispõe o reordenamento e a divisão de 
atribuições de cargos de comissões 
permanentes e da Mesa Diretora, na 
forma que especifica. 

 
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 Os dispositivos abaixo relacionados do Regimento Interno, instituído 

pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 24. (...) 
 
§ 1º Durante a substituição prevista neste artigo, o Presidente em 
exercício desempenhará apenas as atribuições pertinentes à direção da 
sessão, especialmente as previstas no art. 23, inciso I, alíneas “a”, “b”, 
“c”, “d”, “e”, “f”,“g”, “h”, “i”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”, “r” e “s”, e inciso II, 
alíneas “a” a “f”, cabendo ao Presidente da Assembleia Legislativa sustar 
os atos que exorbitem dessas prerrogativas. 
 
§ 2º Excetua-se das permissões previstas no § 1º a de convocação de 
sessões extraordinárias. 
 
§ 3º O Presidente, por delegação expressa, poderá autorizar aos seus 
sucessores imediatos, atribuições não inseridas no § 1º.” (NR) 
 
“Art. 40. As Comissões Permanentes são: 
 
I - de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação;  
 
(...) 
 
VI - de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e Regional, de 
Mobilidade Urbana, de Logística e de Saneamento; 
 
(...) 



 
IX - de Saúde; 
 
(...) 
 
XII - de Defesa dos Direitos Humanos;  
 
(...) 
 
XV - de Proteção à Criança e ao Adolescente; 
 
(...) 
 
XVII - de Política sobre Drogas.” (NR) 
 
“Art. 41. À Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço 
Público e Redação compete opinar sobre: 
 
(...).” (NR) 
 
“Art. 47. À Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e 
Regional, de Mobilidade Urbana, de Logística e de Saneamento, 
compete opinar sobre: 
 
(...) 
 
XII - Saneamento.  
 
(...).” (NR) 
 
“Art. 50. À Comissão de Saúde compete opinar sobre: 
 
I - saúde pública, higiene e assistência sanitária; 
 
II - assuntos relacionados com a interação de entidades ligadas à 
saúde; 
 
III - ações e serviços de saúde pública, campanha de saúde pública, 
erradicação de doenças endêmicas, vigilância epidemiológica, 
bioestatística e imunizações; 
 
IV - defesa, assistência e educação sanitária. 
 
Parágrafo único. A comissão promoverá a integração entre as 
instituições de pesquisa e de desenvolvimento científico e tecnológico 
do Estado.” (NR) 
 



“Art. 52. À Comissão de Defesa dos Direitos Humanos compete opinar 
sobre:  
 
I - prevenção e defesa dos direitos individuais e coletivos; 
 
II - promoção da garantia dos direitos difusos e coletivos; 
 
III - aspectos e direitos das minorias e setores discriminados, tais como 
os do índio, da criança e do adolescente, do idoso, da juventude, da 
população LGBT, do negro, dos quilombolas, dos ciganos e das 
pessoas com deficiência; 
 
IV - política de emprego; 
 
V - política de aprendizagem e treinamento profissional no serviço 
público; 
 
VI - demais assuntos relacionados com a problemática homem, trabalho 
e direitos humanos;  
 
VII - promoção da integração social, com vistas à prevenção da 
violência e da criminalidade; 
 
VIII - política de assistência judiciária, quando solicitada, 
independentemente de sua situação financeira, curadoria de proteção 
no âmbito do Ministério Público e Juizados Especiais, no âmbito de sua 
competência. 
 
IX - defesa dos direitos da mulher;  
 
X - proteção à família; 
 
XI - recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à 
ameaça ou à violação dos direitos humanos.” (NR) 
 
“Art. 54-A. À Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 
compete opinar sobre: 
 
I - a adaptação do esforço especial às características específicas dos 
públicos-alvos como crianças e adolescentes e gestantes; 
 
II - formulação e execução de políticas, programas e ações de 
atendimento, proteção, defesa, garantia e promoção dos direitos da 
criança e do adolescente e definir suas prioridades; 
 
III - programas de entidades governamentais e não governamentais 
destinados ao atendimento, proteção, defesa, garantia e promoção dos 
direitos da criança e do adolescente; 



 
IV - controle e fiscalização das ações dos órgãos públicos e das 
entidades comunitárias decorrentes da execução de políticas, 
programas e ações de atendimento, proteção, defesa, garantia e 
promoção dos direitos da criança e do adolescente; 
 
V - aplicação dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência – 
FIA, instituído pela Lei nº 4.653, de 03 de julho de 1992; 
 
VI - denúncias de todas as formas de ação, omissão, negligência, 
discriminação, excludência, exploração, violência, crueldade, opressão 
ou quaisquer violações de direito contra criança e/ou adolescente, 
acompanhando e fiscalizando a execução das medidas necessárias a 
sua apuração e eliminação; 
 
VII - atuação dos Conselhos Tutelares e órgãos governamentais e não 
governamentais para tornar efetivos os direitos da criança e do 
adolescente estabelecidos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 
VIII - regulamentação, organização e coordenação do processo de 
escolha de membros dos Conselhos Tutelares.” (NR) 
 
“Art. 54-C. À Comissão de Política sobre Drogas compete opinar sobre: 
 
I - assuntos inerentes à política estadual sobre drogas, englobando as 
medidas para a prevenção do uso indevido, tratamento, recuperação, 
reinserção social, redução dos danos sociais e à saúde de usuários e 
aos dependentes de drogas; 
 
II - as ações de conscientização da sociedade sobre a ameaça 
representada pelo uso indevido de drogas e de suas consequências; 
 
III - a formação de agentes nos seguimentos sociais para ação efetiva e 
eficaz de redução da demanda, fundamentada em conhecimentos 
científicos validados e em experiências bem sucedidas; 
 
IV - a sistematização das iniciativas, ações e campanhas de prevenção 
do uso indevido de drogas que visem formar uma rede operativa de 
medidas preventivas de maior abrangência e eficácia; 
 
V - as medidas de redução às consequências sociais e de saúde 
decorrentes do uso indevido de drogas para o indivíduo, para a 
comunidade e para a sociedade geral; 
 
VI - a instituição de sistema de gestão para o planejamento, 
acompanhamento e avaliação das ações de redução da demanda, por 
meio da promoção de levantamentos e pesquisa sistemáticas; 



 
VII - articulação em rede estadual de assistência, da grande gama de 
intervenções para tratamento e recuperação de usuários de drogas e de 
dependentes químicos, incluídas as organizações voltadas à reinserção 
social e ocupacional; 
 
VIII - o desenvolvimento de sistema de informações que possa fornecer 
dados confiáveis para o planejamento e para a avaliação dos diferentes 
planos de tratamento e recuperação sob a responsabilidade de órgãos 
públicos, privados ou organizações não-governamentais; 
 
IX - a definição de normas que regulem o funcionamento de instituições 
dedicadas ao tratamento e à recuperação de dependentes, quaisquer 
que sejam os modelos ou formas de atuação, bem como das 
relacionadas à área de reinserção social e ocupacional; 
 
X - o estabelecimento de procedimentos de avaliação para todas as 
intervenções terapêuticas e de recuperação, com base em parâmetros 
comuns, de forma a permitir a comparação de resultados entre 
instituições.” (NR) 

 
Art. 2º O § 4º do art. 59 do Regimento Interno, instituído pela Resolução nº 

2.700, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 59. (...) 
 
(...) 
 
§ 4º Não se criará Comissão Parlamentar de Inquérito se já estiverem 5 
(cinco) em funcionamento. 
 
(...).” (NR) 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 14 de fevereiro de 2023. 
 

 
MARCELO SANTOS 

Presidente 
 

JOÃO COSER 
1º Secretário 

 
JANETE DE SÁ 

2ª Secretária 
 

Este texto não substitui o publicado no DPL. de 15/02/2023. 
 


