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Projeto de Lei nº: 306/2018  

Autor (a): Deputada Claudia Lemos 

Assunto: Altera trecho da Rodovia ES 166 que corta o município de Castelo. 

 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

A deputada proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a 

nobre intenção de Altera trecho da Rodovia ES 166 que corta o município de 

Castelo. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade da propositura, posto que “a alteração de trechos da rota de 

rodovias do referido plano não altera a estrutura ou a atribuição dos órgãos do 

Poder Executivo..”. 

 

Segundo o procurador designado “a inclusão de rodovias inteiras no 

Plano Rodoviário Estadual usurpa a competência privativa do chefe do Poder 

Executivo para iniciativa das leis, por interferência na Administração Estadual”; 

 

Ora, para fins de competência do Chefe do Executivo não existe 

diferença entre exclusão e inclusão no Plano Rodoviário Estadual. Até porque, pelo 

pensamento exposto no parecer, toda malha rodoviária estadual poderia ser 

alterada, se fosse em partes, o que nos leva a concluir pela sua total 

impossibilidade.  

 

A iniciativa é violada posto que a matéria encontra-se no âmbito da 

atividade administrativa, cuja organização, funcionamento e direção superior cabe 
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ao Chefe do Executivo, com auxílio das Secretárias de Governo, em especial do 

Departamento de Estrada e Rodagem. 

 

Opino pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, e opino 

pela inconstitucionalidade da matéria por violação ao art. 63, paragrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

 

Vitória 04 de dezembro de 2018. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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