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JUSTIFICATIVA 
 

 

 

 

O objetivo deste Projeto de Lei é consolidar em um só instrumento legal as 

Leis de declaração de utilidade pública no âmbito do Estado, uma iniciativa que visa 

contribuir para a maior eficiência e melhor organização da legislação estadual em 

vigor pertinente à matéria em questão, conforme competência atribuída pela 

Resolução nº 4.891, de 05 de setembro de 2017. 

A consolidação torna-se também oportunidade de revisão das normas relativas 

a costumes atualmente obsoletos ou inconstitucionais, que pela evolução do tempo 

tornam-se sem eficácia. 

Assim sendo, conforme alteração dada pela supracitada resolução, o 

Regimento Interno desta Casa de Leis dispõe em seu art. 262-E, que a Mesa Diretora, 

qualquer Deputado, qualquer Comissão Permanente da Assembleia Legislativa ou o 

Governador do Estado poderá formular projeto de consolidação, visando à 

sistematização, à correção, ao aditamento, à supressão e à conjugação de textos legais, 

cuja elaboração cingir-se-á aos aspectos formais resguardados à matéria de mérito.  

Com isso, por meio do “Projeto Revisa Ales”, instituído pelo Ato nº 1.193, de 16 

de junho de 2017, que tem por finalidade elaborar um estudo técnico, por eixo 

temático, visando à modernização e aperfeiçoamento da Legislação do Estado do 

Espírito Santo, percebemos a necessidade de elaboração do presente projeto de 

consolidação sobre o tema, dada a quantidade de leis esparsas sobre o tema utilidade 

pública. 

Assim, buscamos amparo no §2º do art. 13 da Lei Complementar nº 95/98, que 

diz que a consolidação consistirá na reunião de todas as leis pertinentes à determinada 

matéria em um único diploma legal, com a revogação formal das leis incorporadas à 

consolidação e sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos 

dispositivos consolidados. 
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A consolidação torna a legislação mais concisa e propicia conhecimento de 

todas as iniciativas, nos casos de modificação ou adição de norma sobre determinado 

tema, essas serão feitas dentro do texto legal que consolida, e não por meio da criação 

de uma nova lei que revogue a anterior, simplificando o processo. 

Portanto, a partir da legislação consolidada, a declaração de novas entidades 

como de utilidade pública, assim como normas gerais acerca do tema, bem como a 

revogação ou alteração das mesmas será realizada por meio da Lei que consolidou a 

matéria. 

Inicialmente, a presente proposta busca a consolidação de 1.242 leis sobre o 

tema utilidade pública, do período compreendido entre 1948 e dezembro de 2018, 

agrupando-as em um mesmo instrumento legal. 

Assim, conforme art. 262-F da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, o presente projeto de consolidação, 

após a apreciação do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis – Revisa Ales e das 

Comissões de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, será submetido ao 

Plenário da Casa. 

Portanto, ante todo o exposto acima, solicito o concurso dos Nobres Colegas à 

apreciação e à aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

 

Palácio Domingos Martins, em 17 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

Coordenador do Projeto Revisa ALES 


