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Projeto de Lei nº 1033/2019 
Autor: Deputado Luciano Machado 
Assunto: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
realização de exames oftalmológicos em alunos da 
rede pública estadual em situação de vulnerabilidade 
social comprovada.”  
  

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral,  

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de tornar 

obrigatório à realização de exames oftalmológicos em alunos da rede pública estadual que 

sejam membros de família em situação de vulnerabilidade social comprovada. Nestes termos, 

a medida visa instituir “campanha” a ser realizada, ao menos uma, vez por ano, 

preferencialmente, no início do primeiro semestre, e será desenvolvida pelas secretarias de 

Educação e de Saúde do Estado do Espírito Santo. 

O projeto de lei ora em apreço avança para definir que o exame será gratuito para todos os 

alunos regularmente matriculados a partir da 1ª Série do ensino fundamental da rede pública 

estadual, sendo que, para a consecução da campanha, a Administração Pública Estadual 

poderá firmar convênios e/ou parcerias com Universidades, Prefeituras Municipais, 

Organizações não Governamentais, Entidades Religiosas, Cooperativas e Associações, que 

realizem atividades relacionadas à educação e saúde, desde que os operadores da ação sejam 

regularmente habilitados ao exercício profissional da Medicina e das demais especialidades 

que se fizerem necessário. Por fim, a proposição legislativa define prazo - 90 (noventa) dias - 

para o Poder Executivo regulamentará esta pretensa lei; bem como, por seu turno, dispensa 

prazo de vacatio legis.  

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 1033/2019, pois detectou que a normatização 

do referido projeto versou sobre matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo estadual, nos termos do que preceitua os artigos 63, parágrafo único, III e VI e 91, I 

da Constituição Estadual. Nesse sentido, a Procuradora carregou a sua fundamentação com 

adequada jurisprudência e legislação. 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico pela mesma exarada (fls. 13 a 19 dos autos).  

Vitória (ES), 03 de fevereiro de 2020.  

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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