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Projeto de Lei nº 913/2019.  

Autora: Deputada Iriny Lopes 

Assunto: Institui a Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do 

Espectro Autista no Estado do Espírito Santo. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

A deputada proponente apresentou o referido Projeto de Lei que institui a 

Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista no 

Estado do Espírito Santo. 

 

A procuradora designada emitiu fundamentado parecer pela constitucionalidade. 

 

Verifica-se a competência legislativa Estadual para deflagrar o presente 

procedimento, por se tratar de matéria relacionada à proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência, matéria de competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal 

e da União; não caracterizando inconstitucionalidade por vício de iniciativa, nos termos do 

artigo 24, inciso XIV, da Constituição da República, in verbis: 

 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência; 

(original sem destaque) 

 

Como bem pontuou a nobre procuradora, “visando evitar a configuração de 

invasão de atribuição do poder Executivo e afronta ao princípio da separação dos poderes, 

recomenda-se a adoção de emenda para suprimir o art. 6º. do projeto de lei, pois a criação e a 

gestão de cadastro específico pode configurar-se em nova atribuição a órgão do Poder 

Executivo e, nesse caso, a iniciativa para propor a matéria seria privativa do Chefe daquele 

poder”. 

 

Identificador: 340036003000370035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 

Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 2 

Desta Feita, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, pela CONSTITUCIONALIDADE, com adoção da 

emenda sugerida nos termos exarados. 

 

Vitória, 18 de novembro de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

Identificador: 340036003000370035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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