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RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 233/2017, de autoria da Senhora Deputada 

Estadual Luzia Toledo, tem por escopo dispor sobre a criação da Campanha de 

conscientização “Destine parte do seu Imposto de renda (IR) para iniciativas 

socioculturais, Fundo do idoso e ao Fundo do Direito da criança e Adolescente e 

dá outras providências”. 

 

A Proposição Legislativa foi protocolizada em 21/06/2017, lida no 

expediente da Sessão Ordinária do dia 26/06/2017 e, posteriormente, publicada 

no Diário do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo – DPL, do dia 

04/07/2017.  

 

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, foi proferido Perecer nº 502/2017 pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e de boa técnica legislativa.  

Identificador: 35003600330032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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 Ato contínuo, a Proposição foi enviada à Comissão de Cidadania e 

Direitos Humanos onde, no que pertine ao exame de mérito procedido por 

aquela comissão, foi aprovada (fls. 79-80). 

 

Por derradeiro, veio o presente Projeto a esta Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, 

para exame e emissão de parecer na forma dos artigos 42 e 43 do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009).    

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

Registre-se, preliminarmente, que a presente apreciação restringe-

se tão somente ao mérito da proposta, com supedâneo nos artigos 42 e 43 do 

Regimento Interno, segundo os quais compete à esta Comissão a análise da 

Proposição no que tange ao seu aspecto econômico e financeiro. 

 

O Projeto de Lei nº 233/2017, de autoria da Senhora Deputada 

Estadual Luzia Toledo, tem por escopo dispor sobre a criação da Campanha de 

conscientização destine parte do seu Imposto de renda (IR) para iniciativas 

socioculturais, Fundo do idoso e ao Fundo do Direito da criança e Adolescente e 

dá outras providências. 

 

Nesse contexto, o Projeto de Lei em exame atende prontamente o 

princípio do interesse público. 

 

Sob outro ângulo, a estimativa de impacto orçamentário mostra-se, 

se não insignificante, de pouca monta se comparada com o quadro de 

mudanças positivas. 
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A Ciência das Finanças, em seu sentido amplo, consiste, segundo 

Aliomar Baleeiro: 

“(...) disciplina que, pela investigação dos fatos, 

procura explicar os fenômenos ligados à obtenção 

e dispêndio do dinheiro necessário ao 

funcionamento dos serviços a cargo do Estado, ou 

de outras pessoas de direito público, assim como 

os efeitos outros resultantes dessa atividade 

governamental. Sob esse ponto de vista é uma 

ciência ontológica, isto é, um julgamento de 

existência – “o que é” e “por que é”.1 

 

Sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle 

e tomada de contas, o projeto de emenda constitucional não apresenta qualquer 

dispositivo cuja execução repercuta negativamente nas finanças públicas, de 

maneira que não há óbice para sua regular tramitação.  

 

Destarte, no que diz respeito à análise de mérito, verifica-se do 

diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da 

Proposição Legislativa – identificada como Projeto de Lei nº 233/2017, de autoria 

da Senhora Deputada Luzia Toledo – não traz ponto de divergência com o 

interesse público do Estado do Espírito Santo, revelando-se, assim portadora de 

mérito, nos termos dos artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009. 

 

Pelas razões acima expendidas, sugerimos aos nobres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

                                                 
1 BALEEIRO. Aliomar. Uma introdução à Ciências Finanças: Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.8. 
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PARECER n.º     /2018 

 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei 

nº 233/2017, de autoria da Senhora Deputada Luzia Toledo. 

 

Plenário Rui Barbosa , em      de                   de  2018. 

 

 

_____________________________________________ PRESIDENTE 

 

____________________________________________ RELATOR 

 

_____________________________________________ MEMBRO 

 

_____________________________________________ MEMBRO 

 

_____________________________________________ MEMBRO 

 

_____________________________________________ MEMBRO 

 

_____________________________________________ MEMBRO 
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