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DESPACHO 

 

Proposição: Projeto de Lei nº 258/2022 

Autor(a): Deputado Estadual Doutor Hércules 

Assunto: Concede reparação financeira às vítimas da Segregação Parental 

decorrente da Política Sanitária de Contenção da Hanseníase. 

 

Senhor Diretor da Procuradoria, 

O Projeto de Lei nº 258/2022, de autoria do Deputado Estadual Doutor 

Hércules, visa conceder reparação financeira às vítimas da Segregação Parental 

decorrente da Política Sanitária de Contenção da Hanseníase. 

Conforme se infere da própria justificativa da proposição, é certo que a 

aprovação da matéria implicará em aumento de despesas, uma vez que haverá 

pagamento de indenização às famílias que foram separadas durante o tratamento de 

hanseníase. Analisando a compatibilidade da propositura com a Lei Complementar 

no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), entende-se que, no caso em 

análise, deva prevalecer a regra geral da estrita legalidade orçamentária.  

Assim, recomenda-se anexar à proposição a indicação específica dos 

recursos que cobrirão as despesas geradas, sob pena de se incorrer em ilegalidade. 

A Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) assim estabelece: 

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 

patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação 

que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 

de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 
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II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento 

tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual 

e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

(...) 

 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 

corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por 

um período superior a dois exercícios. 

§ 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput 

deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 

e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2º. Para efeito do atendimento do § 1º., o ato será acompanhado de 

comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 

metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no §1º. do art. 

4º., devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 

permanente de despesa. 

 

Assim, é importante que sejam respeitadas as exigências da legislação 

supramencionada, a fim de evitar que a propositura padeça de vício de ilegalidade. 

Por isso, faz-se necessária sua complementação com as seguintes informações e 

documentação: 

a) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício atual e no 

seguinte, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo 

utilizadas, nos termos do art. 16, I da LRF; 

b) Declaração original do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, 

compatibilidade com o plano plurianual e autorização específica na lei 

de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 16, II da LRF; 

c) Comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 

metas de resultados fiscais, nos termos do §2º. Do art. 17 da LRF. 
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Caso se entenda que esta reparação tem natureza de benefício ou 

serviço relativo à seguridade social, é preciso também atender às exigências do art. 

24 da LRF, verbis: 

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social 

poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de 

custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas 

ainda as exigências do art. 17.          

(...) 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, 

previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores 

públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. 

 

Como as exigências acima podem ser facilmente supridas, recomenda-se 

o retorno dos autos para que o gabinete do autor possa proceder o cumprimento desta 

diligência. 

Desde já, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

 

Vitória, 10 de junho de 2022. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da Assembleia Legislativa 
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