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Projeto de Lei nº: 718/2019  

Autor (a): Deputado Alexandre Xambinho 

Assunto: Altera o art. 23 da Lei nº 2.449, de 23 de novembro de 1969, criação do Departamento de 

Imprensa Oficial (DIO), passa a vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo 2º, passando o 

atual Parágrafo Único à §1. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei que altera o art. 23 da 

Lei nº 2.449, de 23 de novembro de 1969, criação do Departamento de Imprensa Oficial (DIO), 

passa a vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo 2º, passando o atual Parágrafo Único à §1. 

 

O Presidente da Mesa Diretora proferiu despacho denegatório da Presidência, nos 

termos do artigo 23, inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 143, inciso VIII, do Regimento 

Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, incisos III e VI e 91, I da Constituição 

Estadual. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela inconstitucionalidade da 

propositura e consequente manutenção do despacho denegatório, uma vez que o projeto de lei 

visa instituir procedimentos próprios de órgãos do Poder Executivo e de seus servidores públicos, e 

nesse prisma viola diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do Poder 

Executivo.  

 

Em suma, o projeto visa instituir procedimentos próprios de órgãos do Poder 

Executivo e de seus servidores públicos, e nesse prisma viola diretamente a esfera de Iniciativa 

Legislativa Privativa do Chefe do Poder Executivo. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da Presidência e do procurador designado, opino 

pelo ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO e consequente inconstitucionalidade, nos termos dos seus fundamentos 

exarados. 

Vitória 11 de setembro de 2019. 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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