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PROJETO DE LEI  Nº 490/2020 

AUTOR(A): Capitão Assumção 

EMENTA: Dispõe sobre a inclusão da dosagem de Vitamina D no rol dos 

exames de rotina, bem como a respectiva dispensação do medicamento nas Unidades 

de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo. 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 490/2020, de iniciativa do Exmo. Sr. Deputado 

Capitão Assumção, encaminhado a esta Procuradoria Geral para análise, em 

atendimento ao disposto no art. 121 do Regimento Interno (Resolução Nº 2.700/2009).  

Realizada a distribuição, o Sr. Procurador designado ofereceu Parecer 

Técnico a respeito da matéria (fls. 15/31), em conformidade ao artigo 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar nº 287/04, e ao art. 16 do Ato da Mesa Nº 964/2018.  

Cabe registrar, a título complementar, a despeito dos pertinentes 

fundamentos adotados no referido parecer, entendo que o disposto no art. 3º do projeto 

de lei se volta à instituição de protocolos e procedimentos típicos do exercício de 

atividade profissional, os quais se submetem à regulamentação exclusiva da União, 

nos termos do que prevê o art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal [Supremo 

Tribunal Federal, ADI 3.870, rel. min. Roberto Barroso, DJE de 24-10-2019; ADI 5.876, 

rel. min. Alexandre de Moraes, DJE de 9-9-2019; ADI 4.387, rel. min. Dias Toffoli, DJE 

de 10-10-2014.] 

Por outro lado, cumpre ressaltar que o restante da proposição não viola 

iniciativa privativa do Governador do Estado para dispor sobre organização 

administrativa, nos termos do art. 63, parágrafo único, inciso VI, da Constituição 

Estadual de 1989, uma vez que não trata diretamente da atribuição de órgãos do Poder 

Executivo, mas sim da especificação de aspectos meritórios do serviço público 

prestado. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 
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Lei 16.285/2013 de Santa Catarina. (...) Os arts. 1º, 4º, 6º e 7º da lei impugnada 

não afrontam a regra, de reprodução federativamente obrigatória, que preserva 

sob a autoridade do chefe do Poder Executivo local a iniciativa para iniciar leis 

de criação e/ou extinção de ministérios e órgãos da administração pública (art. 

61, § 1º, II, e, da CF). Mera especificação de quais cuidados médicos, entre 

aqueles já contemplados nos padrões nacionais de atendimento da rede 

pública de saúde, devem ser garantidos a determinada classe de pacientes 

(portadores de sequelas graves causadas por queimaduras). [ADI 5.293, rel. 

min. Alexandre de Moraes, j. 8-11-2017, P, DJE de 21-11-2017.] 

A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser 

desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência 

exclusiva do chefe do Poder Executivo. [RE 290.549 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 

j. 28-2-2012, 1ª T, DJE de 29-3-2012.] (g.n.) 

Destarte, nos termos do que prevê o art. 8º, inciso XVI, da Lei 

Complementar Nº 287/2004, acolho parcialmente as conclusões do Parecer Técnico, 

com base nos fundamentos apresentados, e opino conclusivamente no sentido da 

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

nº 490/2020, com adoção da seguinte emenda supressiva: 

Emenda Supressiva n° 1 ao Projeto de Lei n° 490/2020: 

- Fica suprimido o art. 3º do Projeto de Lei Nº 490/2020, 

renumerando-se os demais. 

Em 16/10/2020. 

Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 
Procurador-Geral  
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