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Projeto de Resolução nº: 33/2019  

Autor: Deputado Dr. Emilio Mameri 

Assunto: Estabelece a diminuição progressiva, até a completa vedação, de aquisição 

de utensílios descartáveis, no âmbito do Poder Legislativo no Estado do Espírito Santo. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Resolução que 

estabelece a diminuição progressiva, até a completa vedação, de aquisição de 

utensílios descartáveis, no âmbito do Poder Legislativo no Estado do Espírito Santo. 

 

O presidente da Mesa Diretora expediu despacho denegatório por 

entender que a matéria encontra respaldo no art. 17, inciso IX do regimento interno. 

 

O procurador designando por sua vez entendeu que a matéria não está 

no rol das competências privativas da mesa diretora e opinou pela rejeição do 

despacho denegatório. 

 

Pois bem. Mister se faz descobrir o escopo do presente projeto de 

resolução para confortar com o art. 17 inciso IX do regimento interno. 

 

O PR 33/2019 visa em três anos não mais permitir a aquisição de 

nenhum utensílio de plástico pela ALES. 

 

Para isso o PR 33/2019 impede novos admitidos aditivos contratuais nos 

contratos vigentes neste Poder. 

 

O art. 17, IX do Regimento Interno da ALES, assim estabelece: 

 

Identificador: 320038003800360032003A00540052004100 Conferência em 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 

Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições 

estabelecidas neste Regimento Interno ou por resolução da 

Assembleia Legislativa, ou delas implicitamente resultantes: 

 [...]  

X - propor, privativamente, à Assembleia Legislativa, 

projeto de resolução, nos termos do artigo 56 da 

Constituição Estadual, dispondo sobre sua organização, 

funcionamento, polícia, regime jurídico do seu pessoal, 

criação e extinção de cargos, empregos e funções e fixação 

da respectiva remuneração, observados os parâmetros 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (original 

sem grifo ou destaque) 

 

Faz-se presente o entendimento de que a iniciativa privativa da Mesa 

Diretora para propor projeto de resolução que disponha sobre organização e 

funcionamento da Casa é relativa a aspectos organizacionais administrativos desse 

funcionamento. 

 

No caso em apreço, parece ser evidente que a utilização ou não de 

utensílios de praticado pelo ALES está dentre da sua competência organizacional, isto 

porque entra no critério da discricionariedade, da oportunidade e conveniência da Mesa 

Diretora que é o órgão administrativo do Poder Legislativo. 

 

Outo raciocínio não poderia ser diferente até porque o PR 33/2019 

determina a não realização de aditivo contratual o que afeta diretamente na atribuição 

da Mesa Diretora que é quem realiza os contratos administrativos.  

 

Sendo assim não poderia o parlamentar de forma individual legislar sobre a 

realização de contrato e o tipo de contrato entre a Mesa Diretora e o particular. 
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Claramente trata-se aqui de um ato de gestão de competência exclusiva do 

gestor que no caso é a Mesa Diretora, logo cabe a esta elaborar projeto de resolução 

sobre sua organização. 

 

Logo, o despacho denegatório com fulcro no art. 17, inciso IX, do Regimento 

Interno está correto. 

 

Desta feita por não me perfilhar ao entendimento do procurador 

designado, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, pelos 

fundamentos aqui exarados. 

 

Vitória 20 de maio de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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