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PROJETO DE LEI Nº 262/2018 
 

Proíbe a cobrança de produtos e serviços de terceiros por meio de faturas referentes aos serviços públicos essenciais fornecidos 

mediante concessão: energia elétrica, água potável, esgotamento sanitário e gás natural canalizado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica proibida a cobrança de produtos e serviços de terceiros por meio de faturas referentes aos serviços públicos essenciais 

fornecidos mediante concessão: energia elétrica, água potável, esgotamento sanitário e gás natural canalizado. 

Parágrafo Único: Em caso de descumprimento ao caput deste artigo, o infrator estará sujeito ao pagamento de multa, conforme previsto no 

Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor no prazo de 60 dias, após sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, em 17 de outubro de 2018. 
 

Deputado MARCELO SANTOS  
Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

 

JUSTIFICATIVA 
 
Atualmente, nos boletos referentes ao serviço de energia, gás e água é prevista a cobrança de produtos e serviços de terceiros, não vinculados 

aos serviços supracitados. Porém, a referida cobrança pode comprometer a regularidade, continuidade e eficiência dos serviços essenciais, 
tendo em vista que podem dar causa ao inadimplemento, pelo fato do consumidor não conseguir honrar com o pagamento da totalidade da 
conta.  
Ocorre casos em que o consumidor deixa de arcar com o pagamento integral de sua conta, por não ter condições de arcar com as cobranças 
de terceiros, e, devido ao fato de a conta ser unificada, sendo provável que acarrete na suspensão do serviço, além de contribuir para o 
aumento das demais faturas, já que o inadimplemento é fator que compõe a tarifa, indo, portanto, na contramão da modicidade tarifária.  
Não obstante, é importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor cuidou de regular as relações jurídicas de consumo, 
reconhecendo a vulnerabilidade dos consumidores perante os fornecedores de produtos e serviços, bem como determinando a efetiva atuação 
da Administração Pública por iniciativa direta na proteção desses sujeitos de direito em condição especial, como princípio da Política 
Nacional das Relações de Consumo, a partir do seu artigo 4º, I e II.  
Sob essa ótica, o diploma Consumerista dispõe que constitui prática infrativa o ato de enviar ou entregar ao consumidor, sem prévia 
solicitação, qualquer produto ou serviço, conforme dispõe o art. 39, inciso III.  
Deste modo, tendo em vista que é um serviço essencial, é imprescindível que o consumidor possa pagar exclusivamente pelos serviços 
efetivamente contratados, com um código de barras específico para esse fim, evitando, assim, o corte deste serviço que é indispensável para 
uma vida com o mínimo de conforto.  
O consumidor deve ter perfeita consciência de como será realizada a cobrança de produtos ou serviços nas contas de luz, água e gás, porque 
não pode ser submetido a suspensão dos referidos serviços, em razão da impossibilidade de pagamento total da fatura.  
Segundo o Superior Tribunal, a cobrança unificada em apenas um código de barras, condiciona o consumidor a pagar o valor total, sem 
qualquer opção, ao pagamento das obrigações, violando, assim, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 149-A da 
Constituição Federal.  
Desta forma, diante da relevância da matéria, submeto a presente propositura à apreciação de meus nobres pares. 

 

 

EMENDA DE AUTORIA AO PL 262/2018 DE AUTORIA DO 

DEPUTADO SERGIO MAJESKI 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=679

79&arquivo=Arquivo/Documents/EM/112437919512112018-

assinado.pdf#P67979 
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PROJETO DE LEI Nº 146/2017 
 

Dispõe sobre o direito dos pais ou responsáveis terem ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas 

educacionais, em consonância com o parágrafo único do art. 53 da Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais, em 

consonância com parágrafo único do artigo 53 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

 

Parágrafo Único.                                                                                                                              

                                                                                      

Art. 2º. A ausência de pais ou responsáveis por alunos com baixa frequência escolar, baixo desempenho escolar ou com problemas 

comportamentais às reuniões escolares deve ser comunicada pela direção da escola ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público da infância e 

da juventude para apuração do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar e, eventualmente, da ocorrência de crime de 

abandono intelectual. 

Parágrafo único. Para fins deste dispositivo, compreende-se por: 

 

I – aluno com baixa frequência escolar aquele que ultrapassou 50% (cinquenta por cento) do número de faltas permitidas por lei por ciclo ou 

ano letivo; 

 

II – aluno com baixo desempenho escolar aquele cujo rendimento o encaminhe a estudos de recuperação em mais de uma disciplina; 

 

III – aluno com problemas comportamentais aquele mencionado em ocorrências disciplinares ou que tenha praticado atos infracionais no 

ambiente escolar ou relacionados à escola; 

 

Art. 3º.                                                    

 

Palácio Domingos Martins, 19 de abril de 2017. 

 

_____________________________________ 

Esmael de Almeida 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

         227    C               R  ú      F             B             z      “                                               gurar à 

                             j                                         à         ”  R    h                  sidade de participação conjunta 

da família, da sociedade e do Estado com vistas a atingir a meta de garantir o futuro das nossas crianças, adolescentes e jovens.  

A escola tem papel fundamental no ensino da criança e do adolescente e é por isso que os pais precisam participar do dia a dia escolar de 

seus filhos. Quanto mais os pais estiverem presentes nas reuniões escolares, mais poderão acompanhar o que a escola tem oferecido e como 

está evolução ou não do seu filho. Assim, os mesmos terão espaço para participar também do processo de formação pedagógico e proposta 

educacional dada pela escola. Também ficarão por dentro do conteúdo que é replicado aos filhos, saberão quem são os professores, a 

formação pedagógica e, além disso, quais são os princípios que a escola ministra ao aluno. Estou certo que a interação entre escola e família 

influênciará diretamente nos resultados do aluno dentro de sala de aula. 

 

 

 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  36/ 2017 
 

Cria os projetos “Escolas na Ales" e “Universitários no Parlamento", no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

RESOLVE: 

 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

4 

Art. 1º - Ficam criados os projetos: “           A         ”   “U                 P         ”; no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, vinculado à Escola do Legislativo, instituída pela Resolução Nº 2.219, de 15 de dezembro de 2004 e alterações 

posteriores, com os seguintes objetivos: 

I – “           A         ”, visa promover a educação e o exercício da cidadania, oportunizando aos estudantes das escolas do Estado do 

Espírito Santo, um maior conhecimento quanto ao funcionamento do Poder Legislativo. 

II – “U            s    P         ”    j                                                              z         j                        

Estado do Espírito Santo um maior conhecimento quanto ao funcionamento do Poder Legislativo. 

  §1º. No que se refere ao Projeto constante do inciso II do presente artigo, as visitas dos universitários tem ainda o objetivo de 

informar aos visitantes sobre as atribuições constitucionais dos deputados estaduais, sobre o processo de elaboração das leis e também, como 

os cidadãos podem acompanhar de perto o desempenho dos parlamentares por eles eleitos. 

  §2º. Ainda quanto ao Projeto constante do inciso II, as informações para os universitários serão apresentadas sob a forma de 

palestra. 

 

Art. 2º.  Os projetos instituídos por esta Resolução terão como público alvo: 

I- Alunos do Ensino Fundamental II (a partir do sexto ano) e Ensino Médio, no Projeto Escolas na Assembleia; 

II- jovens universitários matriculados em Faculdades Públicas e Privadas no território do Estado do Espírito Santo, no projeto 

“U                 P         ”  

 

Art. 3º – Compete à Escola do Legislativo através de suas coordenações, propor diretrizes gerais para a aproximação do jovem estudante e 

universitários junto a essa Casa de Leis. 

 § 1º – Cabe às coordenações dos projetos, dentre outras, as seguintes atribuições: 

 I – Q         P  j    “           A   ”: 

a) - Receber os alunos e professores participantes do projeto na portaria principal (Térreo) de forma acolhedora; 

b) - informar aos participantes das atividades do projeto, antes do seu inicio, sobre a duração da visita; 

c) – orientar aos alunos sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa, assim como sua história; 

d) – cumprir o roteiro estabelecido para as visitas monitoradas, podendo ser alterado de acordo com o interesse e faixa etária; 

 

II – Quando ao Projeto “Universitário no Parlamento”:  

a) Receber os universitários e professores quando da chegada destes nas dependências da Ales; 

b) orientar aos alunos sobre o lugar da palestra, e acerca do tempo da visita; 

c) informar aos participantes do projeto quais os temas que serão abordados. 

 

Art. 4º Os alunos participantes do projeto poderão receber certificado de participação, sendo, no caso do    j    “U                 

P         ”               uma carga horária de até 03(três) horas. 

 

Art. 5º O número máximo de participantes por visita será:  

I - 40 (quarenta) alunos           j    “           A  S”: 

II - 80 (oitenta) alunos para o    j    “U                 P         ”   

 

Paragrafo Único.  O projeto “          A  S”  exige para cada grupo de 20 (vinte) alunos, o acompanhamento de 01 (um) profissional da 

escola visitante, com vistas a ajudar na disciplina e condução dos alunos durante as atividades. 

 

Art. 6º. F                                        é        j    “           A  S”: 

            I – Agendar as visitas junto à Escola do Legislativo, indicando cumulativamente: 

a) Nome da Escola; 

b) Responsável que acompanhará os alunos durante a visita; 

c) Número de alunos que participarão do projeto; 

d) Entre outras informações. 

II - Providenciar o deslocamento dos alunos para a ALES, assim como o seu retorno para escola de origem; 

III - Observar o que dispõe o Regimento Interno da ALES, quanto aos critérios de vestimentas para acessar as dependências da ALES. 

Parágrafo Único - D                                    P  j                                          P  j    “D        J    ”           

estabelecida na Resolução nº 2.348, de 13 de dezembro de 2006. 

Art. 7º. Fica a cargo das faculdades visitantes: 

I – efetuar o agendamento das visitas junto à Escola do Legislativo; 

II – confirmar o agendamento com até 10 dias de antecedência da visita; 

III- providenciar a lista com os nomes dos alunos presentes na visita pra emissão dos certificados, quando for o caso. 

IV - Observar o que dispõe o Regimento Interno da Ales quanto aos critérios de vestimentas para acessar as dependências da Ales. 

Art. 8º. As despesas com os deslocamentos correrão por conta de dotações orçamentárias próprias das escolas e faculdades participantes. 

Art. 9º. Para a execução do Projeto Escolas na ALES, a Coordenação responsável contará com 02 (dois) estagiários do curso de História, 

além dos servidores que atuarão nas ações do projeto.  

Parágrafo Único - Compete à Escola do Legislativo, selecionar os estagiários previstos no caput do presente artigo, através de processo 

seletivo observando os princípios e normas constitucionais que regem a administração pública.  

Art. 10.  F                                              j    “           A  S”                          h                             

                                        é     C              P  j    “           A  S”   

Art. 11. Os projetos instituídos por esta Resolução contarão com recursos orçamentários da Assembleia Legislativa. 
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Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

A presente proposição visa institucionalizar uma prática já efetivamente executada por esta Casa de Leis, que é a execução dos projetos 

Escolas na ALES e Universitários no Parlamento, que nos últimos anos vem sido executado com êxito por esta Assembleia Legislativa.  

Portanto proposição visa assumir institucionalmente a sua responsabilidade social através desses projetos, oficializando a aproximação da 

sociedade com o Poder Legislativo, de forma democrática, garantindo a transparência de suas ações e estimulando os alunos do ensino 

fundamental e médio, bem como, os universitários à participação efetiva da dinâmica política e consequentemente a sustentação da 

cidadania. 

Ao reconhecer oficialmente essa responsabilidade social, a Escola do Legislativo, coordenará os projetos propostos, organizando-o, 

possibilitando a aproximação da comunidade escolar e da sociedade universitária junto ao Poder Legislativo, de forma democrática, 

garantindo a transparência de suas ações e estimulando ao povo capixaba à participação efetiva da dinâmica política. 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Resolução nº 36/2017, de autoria da Mesa Diretora, possui como finalidade instituir       j     “           A   "   

“U                 P         "     â         A       ia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e, para tanto, dá outras providências. 

Quanto ao tramite, tem-se que a proposição legislativa ora em apreço foi protocolizada no dia 02 de agosto de 2017 e lida na Sessão 

Ordinária do dia 07 do mesmo mês e ano. Por seu turno, o Projeto de Resolução nº 36/2017 foi publicado no Diário do Poder Legislativo – 

DPL do dia 08 de agosto de 2017, às páginas 01e 02. Em, 30 de agosto de 2017, a proposição em estudo recebeu a Emenda Modificativa nº 

01/2017, da lavra da Senhor  D        R               j                                       “ ”            I     §1º              3º  

 

Após, o Projeto recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração 

de Parecer para efeito de análise da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada em sua feitura, conforme 

dispõe o art. 41 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta Assembleia Legislativa). 

 

Este é o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR  

 

C                          P  j       R          º 36/2017                M    D                          j    : “           A         ”   

“U                 P         ”;    â            A                       A                      projetos à Escola do Legislativo. 

 

Neste contexto, ter-se-         j    “           A         ”                                                   II (                     )   

ensino médio; onde o objetivo é o de promover a educação e o exercício da cidadania, oportunizando aos estudantes das escolas do Estado do 

Espírito Santo, um maior conhecimento quanto ao funcionamento do Poder Legislativo. 

 

             z       j    “U                 P         ” é                   j                                   em faculdades capixabas 

públicas ou privadas; e objetivaria a realização de palestras para a promoção da educação e do exercício da cidadania, oportunizando aos 

jovens universitários um maior conhecimento quanto ao funcionamento do Poder Legislativo, das atribuições constitucionais dos deputados 

estaduais, do processo de elaboração das leis e, ainda, como acompanhar o desempenho dos próprios parlamentares. 

 

Em continuidade, a proposição prevê que a coordenação e execução dos projetos ficará a cargo da Escola do Legislativo, onde deverá propor 

diretrizes gerais para a aproximação do jovem estudante e universitários junto a essa Casa de Leis; inclusive, conferindo certificado para os 

alunos participantes. O projeto determina número máximo de alunos e determina procedimentos específicos e exigências, tanto para a Escola 

do Legislativo, quanto para as Instituições de Ensino visitante. 

 

A        z         ê                                                                           P  j    “D        J    ”      orma 

estabelecida na Resolução nº 2.348, de 13 de dezembro de 2006. Em continuidade, para a execução do Projeto Escolas na ALES, a 

Coordenação responsável contará com 02 (dois) estagiários do curso de História, além dos servidores que atuarão nas ações do projeto; e 

                                        j    “           A  S”                          h                                     Por fim, 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

6 

termina que os projetos instituídos contarão com recursos orçamentários da Assembleia Legislativa e, ainda, não prevê período de vacatio 

legis. 

 

Outrossim, conforme se denota da Justificativa do projeto de resolução, com este procedimento ter-se-ia a institucionalização de uma prática 

j                              A                       D                     “visa assumir institucionalmente a sua responsabilidade 

social, oficializando a aproximação da sociedade com o Poder Legislativo, de forma democrática, garantindo a transparência de suas ações 

e estimulando os alunos do ensino fundamental e médio, bem como, os universitários à participação efetiva da dinâmica política e 

consequentemente a sustentação da cidadania”  Com essa mens legislatoris, o escopo da medida é de relevante interesse público. 

 

Perante uma adequada análise jurídica, verifica-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da 

Proposição Legislativa ora em análise não traz nenhum ponto de antinomia com os preceitos constitucionais, tanto da Constituição Federal, 

quanto da Constituição Estadual, assim, consagrando-a com graduação de material e formalmente constitucional. Para tanto, foi considerado: 

 

 A competência para dispor sobre a matéria, haja vista o Ente Federado Estadual, por meio da sua Assembleia Legislativa, ser 

competente para tratar sobre a própria atividade interna do Poder Legislativo – organizar os serviços administrativos de sua secretaria – (por 

ordem expressa prevista no art. 17, inciso IX, do Regimento Interno e no art. 56, inciso III, da Constituição Estadual); 

 

A espécie normativa que deve conter a normatização da matéria encontra-se correta, na medida em que, in casu           “R        ”   

espécie adequada para regular o tema sobre organização dos serviços administrativos da secretaria do Poder Legislativo, haja vista tratar-se 

de competência exclusiva deste Poder – art. 56, inciso III, da Constituição Estadual. 

 

 A competência para a iniciativa de projeto dessa natureza e objeto encontra-se previsto no art. 17, inciso IX, do Regimento Interno, 

onde está definido que é a presente proposição legislativa é de iniciativa privativa da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa; 

 

 Os demais requisitos formais, concernentes: ao regime inicial de tramitação da matéria (o projeto está adequado aos moldes do art. 

56, inciso III, da Constituição Estadual, bem como do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo). O quorum 

para a sua aprovação deverá ser o de “maioria        ”       j     aprovação se dá por maioria dos votos, desde que presente a maioria 

absoluta de seus membros (art. 47 da Constituição Federal, por simetria, e art. 59 da Constituição Estadual), sendo que tal votação se dará em 

um único turno de votação (art. 150 do Regimento Interno). Mais precisamente, cabe grifar que os processos de tramitação e de votação a 

serem utilizados seguirão o referente ao trâmite regular (tramitação ordinária). 

 

Com maior detalhamento, o procedimento de votação segue, a princípio, o de votação simbólica, nos termos dos artigos 200, inciso I, e 201, 

ambos do Regimento Interno. Mas poderá ser convertido para a votação nominal, nos termos do artigo 202, inciso II, do Regimento Interno. 

Assim, o processo de votação terá o seguinte procedimento geral: escolhido um processo de votação (simbólico ou nominal), outro não será 

admitido, quer para a matéria principal, quer para emenda ou subemenda. 

 

O início da votação de matéria constante da Ordem do Dia e a verificação de quórum serão sempre precedidos do som dos tímpanos (sinal 

sonoro decorrente do acionamento de campainha localizada no Plenário). Em caso de empate de votação, haverá nova votação na sessão 

seguinte e, persistindo o empate, o Presidente da Mesa Diretora votará com a finalidade de desempatar o resultado da votação. Dita o artigo 

200 do Regimento Interno: 

 

Art. 200.  São dois os processos de votação: 

 

I - simbólico; e 

 

II - nominal; 

 

§ 1º Escolhido um processo de votação, outro não será admitido, quer para a matéria principal, quer para emenda ou subemenda. 

 

§ 2º O início da votação de matéria constante da Ordem do Dia e a verificação de quorum serão sempre precedidos do som dos tímpanos.    

 

§ 3º Em caso de empate de votação simbólica ou nominal, haverá nova votação na sessão seguinte e, persistindo o empate, observar-se-á o 

disposto no artigo 23, § 2º. 

 

Todavia, além das regras gerais do processo de votação, existem procedimentos específicos para cada modalidade de votação. Se for a 

simbólica, o procedimento regimental deverá ser o seguinte: o Presidente da Mesa Diretora, ao anunciar a votação do Projeto, convidará os 

Deputados a favor a permanecerem sentados e proclamará o resultado. Se algum Deputado tiver dúvida quanto ao resultado proclamado, 

deverá pedir imediatamente verificação de votação que será, em qualquer hipótese, deferida; nessa última hipótese, o Presidente reiterará aos 

Deputados que ocupem seus lugares; o Presidente convidará a se levantarem os Deputados que votaram a favor, procedendo-se à recontagem 

dos votos por filas contínuas e sucessivas de cadeiras do recinto, uma a uma – entretanto, nenhuma votação admitirá mais de uma verificação 

e, assim mesmo, a verificação de votação restringir-se-á aos Deputados que tenham participado da votação. 

 

Já a votação nominal apresenta o seguinte procedimento específico: tal modalidade será utilizada nos casos em que seja exigido quórum 

especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento ou por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado; esta 

modalidade será realizada pelo sistema eletrônico de votos, obedecidas às instruções estabelecidas pela Mesa para sua utilização; concluída a 
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votação, encaminhar-se-á à Mesa a respectiva listagem, que conterá os registros da data e hora em que se processou a votação, da matéria 

objeto da votação, o nome de quem presidiu a votação, o resultado da votação e os nomes dos Deputados votantes, discriminando-se os que 

votaram a favor, os que votaram contra e os que se abstiveram. 

 

Ainda no procedimento específico da votação nominal, observa-se que: a relação dos Deputados que votarem a favor ou contra será 

publicada no Diário do Poder Legislativo e constará de ata; só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resultado de votação antes 

de ser anunciada a discussão ou a votação de nova matéria; se o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento, proceder-se-á 

à                                D                     h            1º S                        “   ”    “   ”             j   

favoráveis ou contrários à matéria que estiver sendo votada, observando-se que à medida que o 1º Secretário proceder à chamada, o 2º 

Secretário anotará as respostas e as repetirá em voz alta. 

 

Terminada tal chamada, proceder-se-á, ato contínuo, à chamada dos Deputados cuja ausência tenha sido verificada, sendo que, enquanto não 

for proclamado o resultado da votação pelo Presidente, será permitido ao Deputado que responder à segunda chamada obter da Mesa o 

registro de seu voto. Normatiza o Regimento Interno: 

 

Art. 202.  A votação nominal será utilizada: 

 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 

 

Parágrafo único. Não se admitirá votação nominal para requerimento verbal.  

 

Art. 203. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de votos, obedecidas as instruções estabelecidas pela Mesa para sua utilização.  

 

§ 1º Concluída a votação, encaminhar-se-á à Mesa a respectiva listagem, que conterá os seguintes registros: 

 

I - data e hora em que se processou a votação; 

 

II - a matéria objeto da votação; 

 

III - o nome de quem presidiu a votação; 

 

IV - o resultado da votação; 

 

V - os nomes dos Deputados votantes, discriminando-se os que votaram a favor, os que votaram contra e os que se abstiveram. 

 

§ 2º A relação dos Deputados que votarem a favor ou contra será publicada no Diário do Poder Legislativo e constará de ata. 

 

§ 3º Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resultado de votação antes de ser anunciada a discussão ou a votação de nova 

matéria. 

 

§ 4º Quando o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento, nos processos de eleição e nas hipóteses de que tratam os 

artigos 248 e 263; ou quando for assim deliberado pelo Plenário, proceder-se-á à votação nominal pela lista dos Deputados, que serão 

chamados pelo 1º Secretário e respond     “   ”    “   ”             j                            à    é                              

observando-se o seguinte:  

 

I - à medida que o 1º Secretário proceder à chamada, o 2º Secretário anotará as respostas e as repetirá em voz alta; 

 

II - terminada a chamada, a que se refere o inciso I, proceder-se-á, ato contínuo, à chamada dos Deputados cuja ausência tenha sido 

verificada; 

 

III - enquanto não for proclamado o resultado da votação pelo Presidente, será permitido ao Deputado que responder à segunda chamada 

obter da Mesa o registro de seu voto. 

 

Além da observância plena dos procedimentos do processo de votação acima indicados, cabe gizar que, para fins de validade, o mesmo 

igualmente engloba outros procedimentos importantes como: o Método de Votação e do Destaque (artigos 204 a 207 do Regimento Interno); 

o Encaminhamento da Votação (artigos 208 e 209 do Regimento Interno); o Adiamento da Votação (artigo 210 do Regimento Interno); e a 

Justificação de Voto (artigo 211 do Regimento Interno). 

 

Em face de todo o exposto e das informações contidas nos autos da proposição em análise, verifica-se que a tramitação do projeto foi 

corretamente iniciada com a sua protocolização, processamento e leitura no Pequeno Expediente, e devida publicação no Diário Oficial deste 

Poder (DPL). 
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Em ato contínuo, a proposição seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação (fase esta em que se encontra); 

a Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos; a Comissão de Educação; a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com a finalidade de exame e emissão de Parecer, sendo, em seguida, incluída na Ordem do Dia 

para discussão e votação (art. 154, caput e parágrafo único, do Regimento Interno). Por fim, será encaminhada para a Mesa Diretora para 

efeito de redação final, nos termos do artigo 17, inciso XXIII, do Regimento Interno. 

 

Em tempo, no que concerne ao ponto da vigência da lei no tempo, tem-se que, por se tratar de objeto normativo de fácil aplicabilidade, não 

há parâmetros de razoabilidade em se exigir prazo de vacatio legis para a entrada em vigor do Projeto de Resolução nº 36/2017, na hipótese 

de ser o mesmo transformado em Resolução. Nota-se, inclusive, que a necessidade de imediata aplicabilidade do projeto ampara-se na 

avaliação e ordenança da própria Assembleia Legislativa, haja vista tratar-se de matéria interna corporis de natureza de organização dos 

serviços administrativos de sua secretaria. 

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, incis  III         “ ”     A    º 2 517/2008 (D  C                      P           D          

Garantias Previstos no art. 5º da Constituição Federal), observa-se que os mesmos formam um acervo exemplificativo de Direitos Humanos 

Civis (Individuais ou Negativos) que garante uma esfera de proteção do indivíduo contra a ação danosa e indevida juridicamente do próprio 

Estado. 

 

Ora, cabe novamente destacar que os direitos humanos individuais possui natureza de proteção do indivíduo em face da ação não autorizada 

juridicamente do Estado. Desta forma, o Projeto de Resolução nº 36/2017 não possui qualquer ressonância com esses Direitos Fundamentais, 

haja vista que não trata de ação incidente sobre os indivíduos presentes na sociedade brasileira e nem em relação aos seus bens, mas gera tão-

somente simples organização dos serviços administrativos da secretaria do Poder Legislativo. 

 

Em suma, por não possuir alcance sobre os direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal e nem em qualquer outro 

diploma constitucional ou legal. Frente a isso e por não ser incompatível com qualquer direito humano, cabe confirmar ampla 

compatibilidade da pretensa norma com a hodierna ordem constitucional. 

 

Q                                  9º         III         “ ”     A   nº 2.517/2008 (Do Respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia), a 

análise converge também para o que se registrou no parágrafo anterior. Ou seja, o Projeto de Resolução nº 36/2017 não possui qualquer 

ressonância com Direitos Fundamentais e esse quadro específico da proposição inclui o Princípio da Isonomia que possui endereço no 

próprio art. 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal. Vejamos: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 

 

Desta forma, aflora da análise que o projeto em comento não produz resultado que afronta a condição de isonomia das pessoas, pela simples 

razão de que não versa sobre matéria de direitos fundamentais, mas, somente, de mera organização dos serviços administrativos da secretaria 

do Poder Legislativo. Disso, não resta outra posição que a óbvia confirmação de pleno respeito, por parte do objeto normativo do Projeto de 

Resolução nº 36/2017, ao Princípio Constitucional da Isonomia.  

 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, i      III         “ ”     A    º 2 517/2008 (D  R           D       A             A   J        P        

e a Coisa Julgada), contempla-se que o mesmo igualmente converge para o art. 5º da Constituição Federal. In verbis: 

 

Art. 5º. ................................................................... 

 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

 

Nesse diapasão a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) foi recepcionada pela atual Constituição 

Federal e passou a integrá-la infraconstitucionalmente, inclusive para fins de conceituar juridicamente tais Institutos de Segurança Jurídica, 

que são importante garantidores de Paz Social. Assim, dita a ordem legal: 

 

Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados a ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 

 

§1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. 

 

§2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício 

tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. 

 

§3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. 

 

Nesses termos constitucionais e legais, o Projeto de Resolução nº 36/2017 não inova a ordem jurídica para produzir efeito nos direitos das 

pessoas e nem implica em desatendimento ao que juridicamente foi firmado por partes ou decidido em definitivo pela prestação jurisdicional. 

Em outros termos, a proposição legislativa indicada não desrespeita estes Institutos Jurídicos (Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e 
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Coisa Julgada) pela simples razão de que não normatiza nada antinômico ao interesse ou direitos de pessoas físicas e jurídicas, mas, somente, 

trata sobre simples matéria pertinente à organização dos serviços administrativos da secretaria do Poder Legislativo. 

 

Toda a realidade jurídica aferida da análise técnica constrói incontest a conclusão única e plena de que a proposição é, material e 

formalmente, constitucional, tanto perante a ordem constitucional republicana, quanto perante a ordem constitucional estadual, mormente 

pela baliza prevista no artigo 57 deste último Diploma. 

 

Por seu turno, estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios 

Tribunais Superiores pátrios que impeça, material ou formalmente, o projeto de ser aprovado, consequentemente, recebe o grau de jurídico. 

 

Diante dos Ordenamentos Jurídicos, a normatividade do projeto de resolução não afronta a legislação federal e estadual, ao contrário atende a 

todos os preceitos. Assim, sem aflorar maiores questionamentos, o Projeto de Resolução nº 36/2017 recebe a titulação de qualidade de ser 

legal. 

 

Quanto à técnica legislativa empregada em sua elaboração, registra-se que a análise demonstrou que a proposição atende satisfatoriamente os 

preceitos: (a) da Constituição Federal, (b) da Constituição Estadual, (c) da Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, (d) 

da Lei Complementar Estadual nº 168, 01 de dezembro de 1999 e (e) da Resolução Estadual n° 2.700/2009 (Regimento Interno desta nobre 

Assembleia Legislativa). 

 

Em tempo, opinamos por pertinente a adoção dos pequenos reparos no texto original da proposição, indicados pelo estudo técnico realizado 

pela Diretoria de Redação – DR (fls. 13 e 14 e versos dos autos), na conformidade da técnica legislativa, das normas gramaticais e das 

normas de padronização dos atos legislativos e que deverão ser acolhidas por ocasião da redação final a ser realizada pela própria Mesa 

Diretora, nos termos do artigo 17, inciso XXIII, do Regimento Interno. 

 

Quanto a Emenda Modificativa nº 01/2017, de autoria da Senhora Deputada Raquel Lessa, tem-se que a mesma visa, simplesmente, 

                              “ ”            I     §1º              3º                        :                     j    “           A   ” 

deixaria de estar incumbida de diretamente receber os alunos e professores participantes, para passar a ter a supervisão dos estagiários que 

estariam incumbidos de fazer tal recepção. 

 

Neste mister, deve-se observar que a autoria desta Emenda é de integrante da Mesa Diretora (1ª Secretária) e que possui o conhecimento e 

controle dos protocolos adotados na Escola do Legislativo. Vale dizer que a Emenda apresentada advém de medida que atende o Princípio da 

Razoabilidade e não fere nenhum parâmetro constitucional, legal ou regimental. Isto posto, deve ser a mesma acolhida. 

 

Em conclusão, o Projeto de Resolução nº 36/2017, de autoria da Mesa Diretora, é material e formalmente constitucional, legal, jurídico e de 

boa técnica legislativa. Ex positis, propomos aos nossos Pares desta importante Comissão Permanente da augusta Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo o seguinte: 

 

PARECER nº  489 /2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Resolução nº 36/2017, de autoria da Mesa 

Diretora, com aprovação também da Emenda Modificativa nº 01/2017, da lavra da Senhora Deputada Raquel Lessa. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 07 de novembro de 2017. 

 

Presidente Deputado Gildevan Fernandes 

Relator Deputado Esmael Almeida 

Membro Deputada Janete de Sá 

Membro Deputado Marcelo Santos 

 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 036/2017 

AUTOR (A):      Mesa Diretora 

EMENTA:       Cria os projetos “Escolas na Ales” e “Universitários no Parlamento”, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo e dá outras providências. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer quanto ao mérito da proposição legislativa em epígrafe, de iniciativa da Mesa Diretora, cujo 

conteúdo, em síntese, dispõe sobre a criação        j     “           A   ”   “U                 P         ”     â         A          

Legislativa do Estado do Espírito Santo, dando ainda, outras providências. 
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Admitida, a proposição que foi protocolizada no dia 02/08/2017, seguiu sua regular tramitação, lida na Sessão Ordinária do dia 07/08/2017, e 

encontra-se publicada no Diário do Poder Legislativo no dia 08/10/2017, conforme consta das fls. 11/12. 

 

A propositura recebeu parecer nº 489/2017, pela legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, emitido pela 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos, para exame e parecer de mérito, na forma dos artigos 52 e 276, inciso IV, ambos do Regimento Interno desta Assembleia 

Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 

 

II – PARECER DO RELATOR 

O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 036/2017 visa à                j     “           A   ”   “U                 P         ”     â      

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, dando ainda, outras providências. 

 

Pelo que consta da justificava da proposição (fl. 05):  

 

A presente proposição visa institucionalizar uma prática já efetivamente executada por esta Casa de Leis, que é a execução dos projetos 

Escolas na ALES e Universitários no Parlamento, que nos últimos anos vem sido executado com êxito por esta Assembleia Legislativa. 

Portanto proposição visa assumir institucionalmente a sua responsabilidade social através desses projetos, oficializando a aproximação da 

sociedade com o Poder Legislativo, de forma democrática, garantindo a transparência de suas ações e estimulando os alunos do ensino 

fundamental e médio, bem como, os universitários à participação efetiva da dinâmica política e consequentemente a sustentação da 

cidadania. Ao reconhecer oficialmente essa responsabilidade social, a Escola do Legislativo, coordenará os projetos propostos, 

organizando-o, possibilitando a aproximação da comunidade escolar e da sociedade universitária junto ao Poder Legislativo, de forma 

democrática, garantindo a transparência de suas ações e estimulando ao povo capixaba à participação efetiva da dinâmica política. 

 

Logo, não restam dúvidas que o Projeto de Resolução em questão, tem o intuito de aproximar a sociedade acadêmica ao Poder Legislativo, 

ajudando o cidadão a ser mais consciente dos deveres do Estado e seu papel institucional de fiscal da lei. 

 

Ex positis, concluímos pela aprovação do Projeto de Resolução em epígrafe, recomendando aos nobres Pares desta Comissão a adoção do 

seguinte:  

III – PARECER Nº 01/2018 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela APROVAÇÃO do Projeto de Resolução nº 

036/2017, de autoria da Mesa Diretora, com aprovação também da Emenda Modificativa n° 01/2017, da lavra da Senhora Deputada Raquel 

Lessa. 

 

Sala das Comissões, em 20 de fevereiro de 2018 

 

Presidente Dep. Nunes 

Relator Dep. Nunes 

Membro Dep. Dary Pagung 

Membro Dep. Padre Honório 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Resolução nº 36/2017, de autoria da Mesa Diretora, possui como finalidade a               j     ‘’           A   ’’   

‘’U                 P         ’’    â         A                                            Santo – Ales e dá outras providências.  

 

Quanto ao trâmite legislativo, tem-se que a proposição legislativa ora em apreço foi protocolizada no dia 02 de agosto de 2017 e lida na 

Sessão Ordinária do dia 07 do mesmo mês e ano. Em oportunidade, registra-se que os autos do Projeto de Resolução nº 36/2017 informam 

que ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, datado do dia 08 de agosto de 2017, à fl. 11. 

 

A Proposição sob exame recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, cuja conclusão foi pela sua 

Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade (Parecer nº 489/2017) às fls. 61/70. 

 

A Proposição sob exame recebeu parecer da Comissão de Defesa da Cidadania e Dos Direitos Humanos pela aprovação da matéria e também 

da Emenda Modificativa n° 01/2017 (Parecer nº 1/2018) às fls. 79/81. 

 

Em ato contínuo, a Proposição foi encaminhada para esta Comissão de Educação, para fins de análise de seu mérito e aprovação, na forma do 

art. 48 do Regimento Interno desta augusta Assembleia Legislativa. 

 

É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 

 

A presente propositura tem por finalidade a               j     ‘’           A   ’’   ‘’U                 P         ’’    â         

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales e dá outras providências. 

 

Com esse mister, o Projeto de Resolução nº 036/2017 assim dispõe:  

 

“Art. 1º - Ficam criados os projetos: “Escolas na Assembleia” e “Universitários no Parlamento”; no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, vinculado à Escola do Legislativo, instituída pela Resolução Nº 2.219, de 15 de dezembro de 2004 e alterações 

posteriores, com os seguintes objetivos: I – “Escolas na Assembleia”, visa promover a educação e o exercício da cidadania, oportunizando 

aos estudantes das escolas do Estado do Espírito Santo, um maior conhecimento quanto ao funcionamento do Poder Legislativo. II – 

“Universitários no Parlamento”, objetiva promover a educação e o exercício da cidadania, oportunizando aos jovens universitários do 

Estado do Espírito Santo um maior conhecimento quanto ao funcionamento do Poder Legislativo. §1º. No que se refere ao Projeto constante 

do inciso II do presente artigo, as visitas dos universitários tem ainda o objetivo de informar aos visitantes sobre as atribuições 

constitucionais dos deputados estaduais, sobre o processo de elaboração das leis e também, como os cidadãos podem acompanhar de perto 

o desempenho dos parlamentares por eles eleitos. §2º. Ainda quanto ao Projeto constante do inciso II, as informações para os universitários 

serão apresentadas sob a forma de palestra.  

Art. 2º. Os projetos instituídos por esta Resolução terão como público alvo: I- Alunos do Ensino Fundamental II (a partir do sexto ano) e 

Ensino Médio, no Projeto Escolas na Assembleia; II- jovens universitários matriculados em Faculdades Públicas e Privadas no território do 

Estado do Espírito Santo, no projeto “Universitários no Parlamento”. 

Art. 3º – Compete à Escola do Legislativo através de suas coordenações, propor diretrizes gerais para a aproximação do jovem estudante e 

universitários junto a essa Casa de Leis. § 1º – Cabe às coordenações dos projetos, dentre outras, as seguintes atribuições: I – Quanto ao 

Projeto “Escolas na Ales”: a) - Receber os alunos e professores participantes do projeto na portaria principal (Térreo) de forma 

acolhedora; b) - informar aos participantes das atividades do projeto, antes do seu inicio, sobre a duração da visita; c) – orientar aos 

alunos sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa, assim como sua história; d) – cumprir o roteiro estabelecido para as visitas 

monitoradas, podendo ser alterado de acordo com o interesse e faixa etária; II – Quando ao Projeto “Universitário no Parlamento”: a) 

Receber os universitários e professores quando da chegada destes nas dependências da Ales; b) orientar aos alunos sobre o lugar da 

palestra, e acerca do tempo da visita; c) informar aos participantes do projeto quais os temas que serão abordados.  

Art. 4º Os alunos participantes do projeto poderão receber certificado de participação, sendo, no caso do projeto “Universitários no 

Parlamento”, estabelecido uma carga horária de até 03(três) horas.  

Art. 5º O número máximo de participantes por visita será: I - 40 (quarenta) alunos para o projeto “Escolas na ALES”: II - 80 (oitenta) 

alunos para o projeto “Universitários no Parlamento”. Paragrafo Único. O projeto “Escola na ALES”, exige para cada grupo de 20 (vinte) 

alunos, o acompanhamento de 01 (um) profissional da escola visitante, com vistas a ajudar na disciplina e condução dos alunos durante as 

atividades.  

Art. 6º. Fica a cargo das escolas visitantes através do projeto “Escolas na ALES”: I – Agendar as visitas junto à Escola do Legislativo, 

indicando cumulativamente: a) Nome da Escola; b) Responsável que acompanhará os alunos durante a visita; c) Número de alunos que 

participarão do projeto; d) Entre outras informações. II - Providenciar o deslocamento dos alunos para a ALES, assim como o seu retorno 

para escola de origem; III - Observar o que dispõe o Regimento Interno da ALES, quanto aos critérios de vestimentas para acessar as 

dependências da ALES. Parágrafo Único - Dentre os alunos participantes deste Projeto, serão selecionados os integrantes do Projeto 

“Deputado Jovem”, na forma estabelecida na Resolução nº 2.348, de 13 de dezembro de 2006. 

Art. 7º. Fica a cargo das faculdades visitantes: I – efetuar o agendamento das visitas junto à Escola do Legislativo; II – confirmar o 

agendamento com até 10 dias de antecedência da visita; III- providenciar a lista com os nomes dos alunos presentes na visita pra emissão 

dos certificados, quando for o caso. IV - Observar o que dispõe o Regimento Interno da Ales quanto aos critérios de vestimentas para 

acessar as dependências da Ales.  

Art. 8º. As despesas com os deslocamentos correrão por conta de dotações orçamentárias próprias das escolas e faculdades participantes. 

Art. 9º. Para a execução do Projeto Escolas na ALES, a Coordenação responsável contará com 02 (dois) estagiários do curso de História, 

além dos servidores que atuarão nas ações do projeto. Parágrafo Único - Compete à Escola do Legislativo, selecionar os estagiários 

previstos no caput do presente artigo, através de processo seletivo observando os princípios e normas constitucionais que regem a 

administração pública.  

Art. 10. Fica assegurado aos alunos participantes do projeto “Escolas na ALES”, o recebimento de um lanche, a ser servido no final da 

visita, pela Escola do Legislativo através da Coordenação do Projeto “Escolas na ALES”. 

Art. 11. Os projetos instituídos por esta Resolução contarão com recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.  

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.’’ 

 

A finalidade objetivada revela uma mens legislatoris bem definida pela Justificativa, na medida em que visa estreitar a relação desta Casa de 

Leis com os acadêmicos e a sociedade em geral. Vejamos a fundamentação da Justificativa:  

 

‘’A presente proposição visa institucionalizar uma prática já efetivamente executada por esta Casa de Leis, que é a execução dos projetos 

Escolas na ALES e Universitários no Parlamento, que nos últimos anos vem sido executado com êxito por esta Assembleia Legislativa. 

Portanto proposição visa assumir institucionalmente a sua responsabilidade social através desses projetos, oficializando a aproximação da 

sociedade com o Poder Legislativo, de forma democrática, garantindo a transparência de suas ações e estimulando os alunos do ensino 

fundamental e médio, bem como, os universitários à participação efetiva da dinâmica política e consequentemente a sustentação da 

cidadania. Ao reconhecer oficialmente essa responsabilidade social, a Escola do Legislativo, coordenará os projetos propostos, 

organizando-o, possibilitando a aproximação da comunidade escolar e da sociedade universitária junto ao Poder Legislativo, de forma 

democrática, garantindo a transparência de suas ações e estimulando ao povo capixaba à participação efetiva da dinâmica política. ‘’ 
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Desse mister, vislumbra-se do objeto normativo pretendido que a possibilida                  P  j     ‘’           A         ’’   

‘’U                 P         ’’, trará maior proximidade entre o Poder Legislativo e a sociedade acadêmica do Estado do Espírito Santo.  

 

Desta forma, perante a análise de mérito, verifica-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da 

Proposição Legislativa traz ponto de relevante interesse público, assim, revelando-se portador de mérito ímpar. 

 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta importante Comissão de Educação a adoção do seguinte: 

 

PARECER nº 001/2018 

 

A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO é pela APROVAÇÃO do Projeto de Resolução nº 36/2017, de autoria da Mesa Diretora, com 

aprovação também da Emenda Modificativa n° 01/2017, da lavra da Senhora Deputada Raquel Lessa. 

 

Sala das Comissões, em 20 de março de 2018. 

 

 

PRESIDENTE DEPUTADO RODRIGO COELHO 

RELATOR DEPUTADO BRUNO LAMAS 

MEMBRO DEPUTADA ELIANA DADALTO 

 

 
 

PARECER 42/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS, PELA APROVAÇÃO COM 

EMENDA MODIFICATIVA 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR362017/580371-

160649598120112018-assinado.pdf 

 
 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 257/2018 
 

INSTITUI O SERVIÇO DE MOTO TÁXI NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º - Fica instituído o serviço de transporte individual de passageiros denominado “M    T   ”  

 

DA DEFINIÇÃO DO SERVIÇO 

 

Art. 2º - Define-        “M    T   ”                                                   em veículo automotor de espécie motocicleta, nos 

               96  II  “ ”  “4”     C         T â      B          (     º 9 503/97)  

 

§ 1º - O número máximo de motocicletas que operacionalizarão o serviço de que trata o caput deste artigo será limitado a 01 veículo 

para cada 1.000 (mil) habitantes ou fração, de acordo com certidão oficial fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

 

§ 2º - Além do transporte de passageiros, o serviço também abarcará a entrega de pequenas mercadorias. 

 

§ 3° - Não estão incluídos nos serviços de que trata o caput deste artigo, a entrega promovida por lojas, bares, restaurantes e similares 

que possuam sistema próprio. 

 

Art. 3º - A exploração dos serviços de que trata esta lei, será executada exclusivamente por profissionais autônomos, mediante autorização 

do Município, de conformidade com os interesses da população nos termos do respectivo regulamento. 

 

Parágrafo - Único - A autorização de que trata o caput será pessoal e intransferível. 

 

 

Art. 4º - Para a prestação do serviço, os moto-                            “      ”  com número máximo de moto-taxistas para cada um 

deles, representante eleito por ponto e distância mínima entre um e outro. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR362017/580371-160649598120112018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR362017/580371-160649598120112018-assinado.pdf
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Parágrafo - Único -                       z        “z    ”                      através de regulamento. 

 

Art. 5º - Na prestação do serviço, o condutor deverá atender às seguintes obrigações: 

 

I - transportar um só passageiro por deslocamento; 

 

a) - possuir proteção interna (touca) descartável para capacete de segurança de uso do passageiro; 

 

I. - possuir colete na cor laranja com o número do prefixo em preto para a identificação da pessoa física autorizada, pelo Município, à 

prestação dos serviços de que trata presente Lei; 

 

IV - possuir capacete na cor laranja com o número do prefixo em preto; 

 

V - estabelecer seguro de vida e acidentes pessoais para o condutor, passageiro e terceiros, que cubra despesas médico-hospitalares cujos 

valores serão regulamentados na forma da Lei. 

 

DOS VEÍCULOS 

 

Art. 6º - Os veículos destinados ao serviço deverão atender, obrigatoriamente, às seguintes exigências, sem prejuízo de outras estabelecidas 

por lei: 

 

I - contar com, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação; 

 

I. - ter potência mínima de 100 (cem) cilindradas; 

 

a) - possuir protetores de isolamento do escapamento, para evitar queimaduras; 

 

IV - possuir protetores metálicos afixados na parte lateral e posterior do veículo, destinados à sustentação e apoio do passageiro; 

 

V - possuir pintura automotiva, do tanque de combustível e carenagens laterais, na cor a ser definida no regulamento; 

 

VI - possuir emplacamento no município onde executará os serviços. 

 

DOS CONDUTORES 

 

Art. 7º - As pessoas físicas prestadoras dos serviços de que trata esta Lei deverão atender, obrigatoriamente, às seguintes exigências, sem 

prejuízo de outras estabelecidas por lei: 

 

I - ter o veículo registrado em seu nome, e estar com sua documentação completa e atualizada; 

 

a) - ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade ou maior de 18 (dezoito) anos, devidamente emancipado. 

 

IV - ter habilitação, na categoria do veículo, expedida há pelo menos um ano da data da solicitação; 

 

V - apresentar certidão negativa criminal expedida pelo Foro da Comarca de lotas, renovável a cada ano; 

 

DAS TARIFAS 

 

Art. 8º - O sistema tarifário do serviço de Moto Táxi será estabelecido e fixado através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

Parágrafo - Único - O poder público municipal, ao fixar as tarifas, deverá assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço, para que 

possa ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente. 

 

Art. 09º - A tarifa será única para viagens no interior da zona, aumentada de 01 (uma) unidade tarifária ao ultrapassar o seu limite e de 02 

(duas) unidades tarifárias quando ultrapassar o limite do perímetro urbano. 

 

I. 1º - Também haverá o acréscimo de uma unidade tarifária quando o serviço for prestado em horário noturno, domingos ou feriados. 

 

II. 2º - Horário noturno, para efeitos desta lei, é o compreendido entre as 20 (vinte) horas de um dia e 07 (sete) horas do dia seguinte. 

 

Art. 10 - Os reajustes tarifários serão realizados pelo Executivo Municipal, tendo como critério a variação do custo do quilômetro. 

 

Parágrafo Único - O reajuste poderá ser diferenciado para as tarifas de viagens dentro da zona e que ultrapassem seu limite, bem como para 

as tarifas de viagens em horário noturno, domingos e feriados. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11 – No vestuário de proteção do condutor é obrigatório da atividade de moto táxi, bem como o tipo sanguíneo e fator Rh do condutor. 

 

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 2018. 

 

AMARO NETO 

 

DEPUTADO ESTADUAL-PRB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Estado do Espírito Santo possui uma população de 3.972.388 pessoas, um 

crescimento de quase 500 mil pessoas desde o censo realizado em 2010. 

Juntamente com o crescimento da população também vem aumentando em quantidade significativa a frota de veículos circulando pelo 

Estado. Em 2010 havia 1.011.174 veículos no Estado, chegando em 2018 com uma frota de 1.407.446 veículos1. 

O crescimento da frota do Espírito Santo traz como consequência o caos no trânsito, em geral marcado por enormes congestionamentos. Essa 

situação, por sua vez, incentiva o uso de motocicletas para o serviços de transporte de passageiros, hoje operando de forma irregular e fora do 

controle estatal. 

Embora o Estado do Espírito Santo estivesse impedido de legislar sobre a matéria por invasão de competência exclusiva da União (ADI nº 

2.606-2), a edição da Lei Federal nº 12.009/2009 e a Resolução nº 410, de 02 de agosto de 2012 do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, tornou possível a regulação desse serviço de utilidade pública por meio de lei estadual. 

A presente proposição se fundamenta na necessidade de cuidados que deverão ser tomados e fiscalizados em termos de segurança, higiene e 

conforto dos serviços prestado, demandando do setor público maior controle, tanto no que se refere ai grau de conservação e manutenção do 

veículo, bem como o acompanhamento e capacitação dos prestadores de serviço de moto táxi. 

Assim, considerando o interesse público na regulamentação e controle do serviço de moto táxi, que hoje opera no Estado de maneiro 

irregular, fora do controle estatal, submetemos a presente aos demais colegas para aprovação. 

 

 

 

 

Mensagem nº 139/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

       h  à               A                                 P  j               “Altera na Lei nº 8.246, de 03 de janeiro de 2006”, que 

dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição estadual dos estabelecimentos que comercializarem produtos oriundos de cargas roubadas. 

O Projeto visa ampliar as hipóteses de condutas que geram a cassação da inscrição estadual do contribuinte de ICMS, contemplando a 

aquisição, o recebimento, a distribuição, o transporte, a condução, a ocultação, ou qualquer outra forma de utilização de mercadorias ou 

produtos provenientes de furto ou roubo em estabelecimentos comerciais.  A regra em vigor estabelece as vedações apenas para as 

mercadorias e produtos provenientes do furto ou rouba de cargas. 

Importante observar que a proposta reflete o atendimento à demanda da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito 

Santo – FECOMÉRCIO ES (anexa), e vem somar às medidas de fortalecimento ao combate à criminalidade, em especial, a prevenção e a 

repressão dos crimes de furto contra os estabelecimentos comerciais do Estado. 

Diante das considerações acima expostas, Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei. 

Vitória, 25 de setembro 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 275/2018 
 

Altera a Lei nº 8.246, de 03 de janeiro de 2006. 

 

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 8.246, de 03 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição estadual dos 

estabelecimentos que comercializarem produtos oriundos de cargas roubadas, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Será cassada a inscrição estadual do contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS que, comprovadamente, adquirir, receber, 
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distribuir, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, 

em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, industrial ou prestador de serviço, qualquer bem, mercadoria ou produtos 

perecíveis ou não perecíveis, proveniente de furto ou roubo de cargas, de furto ou roubo de estabelecimentos comerciais ou de estelionato. 

(   )” (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 


