
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.627, 14 DE MARÇO DE 2023. 

 
Altera a Resolução nº 4.109, de 15 de 
setembro de 2015, e a Resolução nº 
2.890, de 23 de dezembro de 2010, 
institui o Colégio Permanente de 
Presidentes das Casas Legislativas do 
Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 

 
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 na Resolução nº 4.109, de 15 de setembro de 2015, o 

art. 2º-A com a seguinte redação: 
 
“Art. 2º-A. Fica instituído o Colégio Permanente de Presidentes das Casas 

Legislativas do Estado do Espírito Santo que funcionará em conjunto com a Casa 
do Vereador. 

 
§ 1º O Colégio Permanente de Presidentes das Casas Legislativas do 

Estado do Espírito Santo será coordenado pelo Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 
§ 2º O Colégio Permanente de Presidentes das Casas Legislativas do 

Estado do Espírito Santo tem por objetivo geral a plena efetivação do Estado 
Democrático de Direito e do princípio da separação de poderes e por objetivos 
específicos: 

 
I - discutir e propor mecanismos para uma atuação institucional proativa, 

eficiente e colaborativa das Casas Legislativas; 
 
II - defender os princípios, as prerrogativas e as competências 

constitucionais do Poder Legislativo e de seus integrantes; 
 
III - integrar as Casas Legislativas do Estado do Espírito Santo; 
 



IV - promover o intercâmbio de experiências e boas práticas de atuação 
administrativa, funcional, tecnológica, legislativa e fiscalizatória do Poder 
Legislativo em âmbito estadual e nacional; 

 
V - desenvolver e estimular o estudo de temas jurídicos e de políticas 

públicas que tenham repercussão em mais de uma Casa Legislativa. 
 
§ 3º Os Deputados Estaduais e os Vereadores poderão apresentar, 

isolado ou conjuntamente, propostas de discussão para apreciação do 
Coordenador do Colégio Permanente de Presidentes.” 

 
Art. 2º O art. 1º da Resolução nº 4.109, de 15 de setembro de 2015, 

passa a vigorar, acrescido do § 2º-A, com a seguinte redação: 
 
“Art. 1º (...) 
 
§ 1º A Casa do Vereador funcionará em conjunto com a estrutura física e 

de pessoal da Diretoria da Casa dos Municípios, não havendo custo quanto a 
esses aspectos para este Poder, sendo hierarquicamente vinculada à Diretoria da 
Casa dos Municípios. 

 
(...) 
 
§ 2º-A Na sua atuação acadêmica a Casa dos Vereadores poderá solicitar 

auxílio da Secretaria Geral da Mesa e/ou do Centro de Estudo e Pesquisa da 
Procuradoria. 

 
§ 3º Poderão ser realizadas sessões especiais no Plenário relacionadas a 

assuntos pertinentes às competências institucionais das Casas Legislativas ou aos 
mandatos e às prerrogativas dos parlamentares, sob a Presidência do Presidente 
da Assembleia Legislativa ou outro Deputado por ele designado. 

 
§ 4º Poderão, a critério do Presidente da Assembleia Legislativa, em 

sessão solene, ser concedidas homenagens, anualmente, e no final de cada 
sessão legislativa, ao vereador, à vereadora, ao Presidente ou à Presidente de 
Câmara do ano, eleitos em uma das sessões especiais previstas no § 3º deste 
artigo. 

 
(...).” (NR) 
 
Art. 3º Fica transformado na estrutura organizacional da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES – o cargo de provimento em 
comissão de Coordenador Especial de Relações Institucionais no cargo de 
provimento em comissão de Diretor de Relações Institucionais. 

 
§ 1º A área de atuação do cargo de Diretor de Relações Institucionais é a 

Diretoria de Relações Institucionais. 



 
§ 2º As atribuições do cargo de Diretor de Relações Institucionais são as 

descritas no item 18-C do Anexo V da Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 
2010, com redação dada por esta Resolução. 

 
Art. 4º Fica transformado na estrutura organizacional da ALES o cargo de 

provimento em comissão de Supervisor da Casa dos Municípios no cargo de 
provimento em comissão de Diretor da Casa dos Municípios. 

 
§ 1º A área de atuação do cargo de Diretor da Casa dos Municípios é a 

Diretoria da Casa dos Municípios. 
 
§ 2º As atribuições do cargo de Diretor da Casa dos Municípios são as 

descritas no item 18-D do Anexo V da Resolução nº 2.890, de 2010, com redação 
dada por esta Resolução. 

 
Art. 5º Fica transformado na estrutura organizacional da ALES o cargo de 

provimento em comissão de Coordenador Especial do Gabinete da Presidência no 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete da Presidência. 

 
§ 1º A área de atuação do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência é o 

Gabinete da Presidência. 
 
§ 2º As atribuições do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência são as 

descritas no item 5-A do Anexo V da Resolução nº 2.890, de 2010, com redação 
dada por esta Resolução. 

 
Art. 6º Ficam extintos da estrutura organizacional da ALES os cargos de 

provimento em comissão de Supervisor de Planejamento e Controle Prévio e de 
Supervisor do Setor de Auditoria Interna. 

 
Art. 7º O art. 7º da Resolução nº 2.890, de 2010, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
 
“Art. 7º (...) 
 
(...) 
 
III - (...) 
 
(...) 
 
d) Chefia de Gabinete da Presidência; 
 
IV - (...) 
 
(...) 



 
n) Diretoria de Relações Institucionais; 
 
o) Diretoria da Casa dos Municípios; 
 
(...) 
 
VI - (...) 
 
(...) 
 
z) na Diretoria de Relações Institucionais: 
 
(...).” (NR) 
 
Art. 8º Ficam inseridos na Seção III do Capítulo II do Título II da 

Resolução nº 2.890, de 2010, a Subseção IV e o art. 16-A, com as seguintes 
redações: 

 
“Subseção IV 
Da Chefia de Gabinete da Presidência 
 
Art. 16-A. A Chefia de Gabinete da Presidência tem como jurisdição 

administrativa as atividades de assessoramento especial ao Presidente da 
Assembleia Legislativa no desempenho de suas atribuições e compromissos 
oficiais; a direção das atividades administrativas do gabinete da Presidência, 
compreendendo, dentre outras funções, a coordenação da agenda do Presidente 
da Assembleia Legislativa; o acompanhamento dos seus despachos; de suas 
comunicações; a recepção e o encaminhamento de correspondências e de 
processos de sua alçada; a coordenação do transporte oficial do Presidente; e 
outras atividades correlatas.” 

 
Art. 9º Ficam inseridos na Seção IV do Capítulo II do Título II da 

Resolução nº 2.890, de 2010, a Subseção XIV e o art. 27-C, com as seguintes 
redações: 

 
“Subseção XIV 
Da Diretoria de Relações Institucionais 
 
Art. 27-C. A Diretoria de Relações Institucionais tem como âmbito de ação 

a gerência das atividades relativas à sugestão, ao desenvolvimento e ao 
acompanhamento de projetos institucionais de interesse do Gabinete da 
Presidência; à gerência das atividades da Supervisão do INTERLEGIS e da 
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CIPE/RIO DOCE; à organização, 
em parceria com outros Poderes e Órgãos, de eventos, seminários ou outros 
debates cujos temas estejam relacionados, direta ou indiretamente, com as 



funções da Assembleia Legislativa; à organização e ao assessoramento de 
viagens e missões nacionais e internacionais oficiais dos Deputados; à integração 
do Programa INTERLEGIS do Senado Federal, viabilizando projetos que 
possibilitem a disseminação e a utilização dos recursos oferecidos para todos os 
municípios; à realização de seminários, encontros e cursos buscando o 
intercâmbio com instituições dos Poderes Legislativos estaduais e municipais; 
outras atividades correlatas.” 

 
Art. 10. Ficam inseridos na Seção IV do Capítulo II do Título II da 

Resolução nº 2.890, de 2010, a Subseção XV e o art. 27-D, com as seguintes 
redações: 

 
“Subseção XV 
Da Diretoria da Casa dos Municípios 
 
Art. 27-D. A Diretoria da Casa dos Municípios tem como âmbito de ação a 

gerência das atividades relativas à Casa dos Municípios e à Casa dos Vereadores; 
a prestação da devida assistência às autoridades municipais, prefeitos e 
vereadores, no relacionamento destes com as autoridades do Estado do Espírito 
Santo, assim como no encaminhamento e atendimento aos seus pleitos, 
fornecendo dados, informações e apoio administrativo nas suas relações com 
entidades da Administração Direta e Indireta, Autarquias e Fundações, a nível 
estadual ou federal; a orientação sobre a elaboração de projetos, no 
acompanhamento de programas e ações de interesse de seus Municípios junto 
aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e em outros procedimentos 
concernentes ao exercício de suas atribuições legislativas; outras atividades 
correlatas.” 

 
Art. 11. O art. 30 da Resolução nº 2.890, de 2010, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
“Art. 30. A Coordenação Especial da Escola do Legislativo tem como 

âmbito de ação a organização, coordenação, direção e execução das atividades 
inerentes às escolas de governo, destinadas, nos termos do art. 39, § 2º, da 
Constituição Federal, à formação, à qualificação, ao treinamento e ao 
aperfeiçoamento dos parlamentares e dos servidores do Legislativo; à definição 
das ações de capacitação dos servidores da Assembleia Legislativa de acordo 
com as prioridades diagnosticadas permanentemente; à qualificação dos 
servidores da Assembleia Legislativa nas atividades de suporte técnico-
administrativo, ampliando suas habilidades e competências para o melhor 
desempenho de suas atividades; ao incentivo a projeto de ensino e a pesquisas 
acadêmicas voltadas ao Poder Legislativo, em parceria com outras instituições de 
ensino e Casas Legislativas; ao desenvolvimento de programas voltados para a 
formação de futuras lideranças sociais e políticas; à promoção da elevação do 
nível de escolaridade fundamental e médio dos servidores, oferecendo-lhes 
possibilidade de implementarem ou continuarem seus estudos; ao incremento de 
parcerias com outras instituições afins, que possibilitem ampliar a ação da Escola 



para atender às várias demandas da Assembleia Legislativa e de Câmaras 
Municipais quanto aos cursos e projetos; outras atividades correlatas.” (NR) 

 
Art. 12. O art. 82 da Resolução nº 2.890, de 2010, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
 
“Art. 82 A localização dos servidores efetivos e comissionados lotados na 

Assembleia Legislativa e quaisquer de suas alterações serão registradas no 
assentamento funcional do servidor pela Secretaria de Gestão de Pessoas, por 
meio da Coordenação do Grupo de Recursos Humanos.  

 
(...) 
 
§ 2º A alteração da localização do servidor far-se-á, a pedido ou de ofício, 

mediante formulário próprio de transferência, sendo registrada pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas na forma prevista no caput deste artigo. 

 
§ 3º Justificadamente, o titular do órgão poderá colocar à disposição da 

Secretaria de Gestão de Pessoas servidor efetivo ou comissionado até então 
localizado no âmbito do seu órgão. 

 
§ 4º A localização dos ocupantes dos cargos em comissão integrantes dos 

níveis previstos nos incisos I a V do art. 71 desta Resolução observará a 
distribuição prevista no Anexo IV desta Resolução. 

 
§ 5º Os titulares dos cargos de carreira serão localizados considerando a 

distribuição prevista no art. 81 e os ocupantes dos cargos em comissão de 
Assessor Sênior da Secretaria e de Assessor Júnior da Secretaria serão 
localizados considerando a distribuição prevista nos Anexos IV-A e IV-B desta 
Resolução, ressalvadas as circunstâncias excepcionais, para atendimento da 
necessidade do serviço, observando-se critérios de conveniência e oportunidade 
da Administração.” (NR) 

 
Art. 13. A Chefia de Gabinete da Presidência, a Diretoria de Relações 

Institucionais e a Diretoria da Casa dos Municípios passam a integrar o 
organograma constante do Anexo I da Resolução nº 2.890, de 2010, ficando 
subordinadas à Presidência. 

 
Parágrafo único. A Supervisão de Planejamento e Controle Prévio e a 

Supervisão do Setor de Auditoria Interna ficam suprimidas do organograma 
referido no caput deste artigo. 

 
Art. 14. Na forma do Anexo Único desta Resolução, ficam inseridos no 

Anexo IV da Resolução nº 2.890, de 2010: 
 
I - o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência, no nível de Direção e 

Assessoramento Especial; 



 
II - os cargos de Diretor de Relações Institucionais e Diretor da Casa dos 

Municípios, no nível de Gerência. 
 
Parágrafo único. Ficam suprimidos do Anexo IV da Resolução nº 2.890, 

de 2010: 
 
I - os cargos de Coordenador Especial do Gabinete da Presidência e 

Coordenador Especial de Relações Institucionais, no nível de Coordenação 
Especial; 

 
II - os cargos de Supervisor da Casa dos Municípios, Supervisor de 

Planejamento e Controle Prévio e Supervisor do Setor de Auditoria Interna, no 
nível de Supervisão. 

 
Art. 15. A qualificação exigida para o cargo de provimento em comissão 

de Supervisor do Arquivo Geral, prevista no Anexo IV da Resolução nº 2.890, de 
2010, no nível de Supervisão, fica alterada para: Curso Superior. 

 
Art. 16. O Anexo V da Resolução nº 2.890, de 2010, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 
 
“5-A. CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CGP 
5-A.1. Área de atuação: Gabinete da Presidência 
5-A.2. Escolaridade: Curso superior completo 
5-A.3. Qualificação: Curso superior 
5-A.4. Atribuições: Planejar, coordenar, orientar, controlar e dirigir as 

atividades do Gabinete da Presidência; delegar e distribuir as atribuições 
pertinentes a cada um dos servidores do Gabinete da Presidência; coordenar e 
revisar a redação do expediente e da correspondência oficial do Presidente; 
acompanhar os seus despachos; suas comunicações; receber e encaminhar as 
correspondências e os processos de sua alçada; transmitir as decisões do 
Presidente aos demais setores da Assembleia; programar as audiências; 
coordenar a agenda de compromissos do Presidente; conduzir tarefas de caráter 
reservado ou confidencial determinadas pelo Presidente; assistir o Presidente nas 
reuniões da Mesa e no desempenho de suas funções parlamentares, quando 
solicitado; exercer outras atividades inerentes ao cargo ou que lhes sejam 
atribuídas pelo Presidente e desempenhar outras atividades correlatas. 

 
(...) 
 
18-C. DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – DRI 
18-C.1. Área de atuação: Diretoria de Relações Institucionais 
18-C.2. Escolaridade: Curso superior completo 
18-C.3. Qualificação: Curso superior 
18-C.4. Atribuições: sugerir, apresentar, desenvolver e gerir projetos 

institucionais de interesse do Gabinete da Presidência; gerir as atividades da 



supervisão do INTERLEGIS e da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos 
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – 
CIPE/Rio Doce, voltadas para o relacionamento externo da Assembleia 
Legislativa; organizar em parceria com outros Poderes e Órgãos, eventos, 
seminários ou outros debates cujos temas estejam relacionados, direta ou 
indiretamente, com as funções da Assembleia Legislativa; organizar e assessorar 
viagens e missões nacionais e internacionais oficiais dos deputados; propor ao 
Presidente a elaboração de convênios e acordos internacionais; elaborar relatórios 
oficiais; dar apoio logístico e de comunicação social, ao estreitamento de relações 
com instituições e organizações locais, nacionais e internacionais, inclusive com 
outros Poderes; coordenar missões e receber delegações; acompanhar a 
execução dos convênios e acordos celebrados, produzindo relatórios periódicos e 
finais, e mantendo sob sua guarda os documentos originados enquanto em vigor o 
objeto; prestar assessoramento, sob determinação da Presidência, perante as 
instituições e organizações nacionais e estrangeiras; auxiliar na promoção de 
políticas e de acordos de integração com os Estados brasileiros e outros países; e 
colaborar com a Secretaria de Comunicação Social no desenvolvimento de 
projetos estratégicos, de forma a promover a imagem e o bom relacionamento dos 
deputados junto ao seu público, abrangendo as instituições parlamentares, sejam 
de âmbito local, municipal, estadual, nacional ou internacional; e desempenhar 
outras atividades correlatas. 

 
18-D. DIRETOR DA CASA DOS MUNICÍPIOS – DCM 
18-D.1. Área de atuação: Diretoria da Casa dos Municípios 
18-D.2. Escolaridade: Curso superior completo 
18-D.3. Qualificação: Curso superior 
18-D.4. Atribuições: Planejar, organizar, gerir e fiscalizar as atividades da 

Casa dos Municípios e da Casa dos Vereadores; assegurar que o setor preste a 
devida assistência às autoridades municipais, prefeitos e vereadores, no 
relacionamento destes com as autoridades do Estado do Espírito Santo, assim 
como no encaminhamento e atendimento aos seus pleitos, fornecendo dados, 
informações e apoio administrativo nas suas relações com entidades da 
Administração Direta e Indireta, Autarquias e Fundações, a nível estadual ou 
federal; na orientação sobre a elaboração de projetos, no acompanhamento de 
programas e ações de interesse de seus Municípios junto aos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário e em outros procedimentos concernentes ao exercício de 
suas atribuições legislativas; e desempenhar outras atividades correlatas. 

 
(...) 
 
23.4 Atribuições: promover formação continuada voltada para os 

interesses do Poder Legislativo, contribuindo para o desenvolvimento dos 
servidores da ALES e dos cidadãos capixabas; definir as ações de capacitação 
dos servidores da Assembleia de acordo com as prioridades diagnosticadas 
permanentemente; qualificar os servidores da Assembleia Legislativa nas 
atividades de suporte técnico-administrativo, ampliando suas habilidades e 
competências para o melhor desempenho de suas atividades; incentivar projeto de 



ensino e pesquisas acadêmicas voltadas ao Poder Legislativo, em parceria com 
outras instituições de ensino; desenvolver programas voltados para a formação de 
futuras lideranças sociais e políticas; promover a elevação do nível de 
escolaridade fundamental e médio dos servidores, oferecendo-lhes possibilidade 
de implementarem ou continuarem seus estudos; estabelecer parcerias com 
outras instituições afins, que possibilitem ampliar a ação da Escola para atender 
às várias demandas da Assembleia Legislativa quanto aos cursos e projetos; 
integrar o Programa INTERLEGIS do Senado Federal, viabilizando projetos que 
possibilitem a disseminação e a utilização dos recursos oferecidos para todos os 
municípios; realizar seminários, encontros e cursos buscando o intercâmbio com 
instituições do Poder Legislativo estaduais e municipais, visando ao 
aperfeiçoamento e ao aprimoramento das ações legislativas da ALES; 
desempenhar outras atividades correlatas. 

 
(...) 
 
43.3. Qualificação: Curso superior 

 
(...).” (NR) 
 
Art. 17. O subitem 1.4 do inciso II do Anexo VI da Resolução nº 2.890, de 

2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“II - (...) 
 
1. (...) 
 
(...) 
 
1.4 QUALIFICAÇÃO: Servidor efetivo dos quadros da ALES. 
 
(...).” (NR) 
 
Art. 18. Ficam substituídas na Resolução nº 2.890, de 2010, e nas demais 

normas internas da ALES, as expressões “Coordenação Especial de Relações 
Institucionais”, “Coordenador Especial de Relações Institucionais”, “Supervisão da 
Casa dos Municípios”, “Supervisor da Casa dos Municípios”, “Coordenação 
Especial do Gabinete da Presidência” e “Coordenador Especial do Gabinete da 
Presidência”, respectivamente, pelas expressões “Diretoria de Relações 
Institucionais”, “Diretor de Relações Institucionais”, “Diretoria da Casa dos 
Municípios”, “Diretor da Casa dos Municípios”, “Chefia de Gabinete da 
Presidência” e “Chefe de Gabinete da Presidência”. 

 
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20. Ficam revogados as alíneas “d” e “k” do inciso V, o item 3 da 

alínea “z” e a alínea “a-b” do inciso VI, todos do art. 7º, os arts. 31, 35-C e 82-A, e 



os itens 24, 27, 49, 53-A e 53-B do Anexo V da Resolução nº 2.890, de 23 de 
dezembro de 2010. 

 
Palácio Domingos Martins, em 14 de março de 2023. 

 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

JOÃO COSER 
1º Secretário 

JANETE DE SÁ 
2ª Secretária 
ANEXO ÚNICO 

Altera o Anexo IV da Resolução nº 2.890, de 2010, na forma do art. 14 desta Resolução 

NÍVEL DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO ESPECIAL 

ITEM CARGO 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
CÓD. QUALIFICAÇÃO QT. SUBORD. 

(...) 

04 
Chefe de Gabinete 

da Presidência 

Gabinete da 

Presidência 
CGP Curso Superior 01 Presidência 

    
TOTAL 02 04 

 

 
NÍVEL DE GERÊNCIA 

ITEM CARGO 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
CÓD. QUALIFICAÇÃO QT. SUBORD. 

(...) 

14 

Diretor de 

Relações 

Institucionais 

Diretoria de 

Relações 

Institucionais 

DRI Curso Superior 01 Presidência 

15 
Diretor da Casa 

dos Municípios 

Diretoria da Casa 

dos Municípios 
DCM Curso Superior 01 Presidência 

(...) 

    
TOTAL 03 14 

 

 

 



IMPACTO FINANCEIRO 

 

Impacto mensal total R$ 6.982,52 

Impacto total para 2023 (Abril a Dezembro) R$ 72.129,42 

Impacto total para 2024 R$ 93.076,98 

Impacto total para 2025  R$ 93.076,98 

 

Este texto não substitui o publicado no DPL. de 15/03/2023. 


