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Proposição: Projeto de Lei nº 005/2018. 

Autor (a): Deputado Euclério Sampaio. 

Assunto: Estabelece a exigência de implantação do Programa de 

Integridade nas empresas que celebrarem contrato, consórcio ou convênio 

com a Administração Pública do Estado, cujo valor ultrapasse de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), com objetivo, dentre outros, de 

protegê-la dos atos lesivos que resultem prejuízos financeiros causados por 

irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de estabelecer a exigência de implantação do 

Programa de Integridade nas empresas que celebrarem contrato, consórcio 

ou convênio com a Administração Pública do Estado, cujo valor ultrapasse de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com objetivo, dentre outros, de 

protegê-la dos atos lesivos que resultem prejuízos financeiros causados por 

irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela inconstitucionalidade formal subjetiva da propositura, por infringência 

às disposições contidas no artigo 63, incisos III e VI, da Constituição 

Estadual, uma vez não observada à competência privativa do Governador do 

Estado para iniciativa das leis que disponham sobre organização 

administrativa e atribuições de Secretarias e órgãos do Poder Executivo 

Estadual e, consequentemente, pela manutenção do despacho denegatório 

da Presidência. 

Por perfilhar com as conclusões do entendimento exposto no 

parecer técnico em exame, opina-se pelo seu ACOLHIMENTO, tendo em 

vista a ocorrência de inconstitucionalidade formal da propositura e, 

consequentemente, pela manutenção do despacho denegatório, ressalvando 

que a matéria pode ser objeto de indicação, nos termos dos artigos 141, 

inciso III, e 174 do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa.1  

Assembleia Legislativa, em 12 de março de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 

                                                 
1 Art. 141. A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposições: VIII - 
indicação. Art. 174. Indicação é a proposição em que se sugere aos Poderes do Estado ou da União medidas de 
interesse público cuja iniciativa legislativa ou execução administrativa não seja de competência do Poder 
Legislativo. 

Identificador: 34003900360031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


