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Projeto de Lei nº 343/2019  

Autora: Deputada Iriny Lopes  

Assunto: “Institui a Política Estadual de 

Compras Governamentais da Agricultura 

Familiar, Camponesa e Economia Solidária 

no âmbito do Estado do Espírito Santo.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

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

instituir a “Política Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar, 

Camponesa e Economia Solidária”, no âmbito do Estado do Espírito Santo. No 

contexto de tal política, a proposição ainda determina: (a) definição do sentido desta 

política; (b) prioriza mulheres, jovens, comunidades tradicionais, indígenas e 

quilombolas; (c) assegurada cinquenta por cento da participação na política para 

mulheres; (d) prevê objetivos; e (e) especifica que os recursos financeiros para a 

operacionalização da modalidade “Compra Direta” serão oriundos do Fundo Estadual 

de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. 

O Procurador designado emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

nº 343/2019. Entendemos no mesmo diagnóstico, pois o objeto normativo versa sobre 

mera instituição de “política”, ou seja, não cria atribuição vinculante e obrigatória para 

os órgãos da Administração Direta do Estado do Espírito Santo, razão pela qual não 

gera inconstitucionalidade formal. 

Em tempo, registramos que a Procurador carregou a sua fundamentação com 

adequada legislação, doutrina e jurisprudência pertinente. 

Identificador: 320039003300370035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Ex positis, por me perfilhar ao entendimento do Procurador designado, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico pelo mesmo exarado (fls. 14 a 26 dos 

autos). 

 

Vitória (ES), 27 de maio de 2019. 

 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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