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COORDENAÇÃO DA SETORIAL LEGISLATIVA 
 
 
Projeto de Lei nº 274/2022  
Autor: Deputado Sérgio Majeski 
Assunto: “Acrescenta inciso ao artigo 28 da Lei nº 
5.471, de 22 de setembro de 1997, permitindo que 
os recursos financeiros repassados aos Conselhos 
de Escola sejam utilizados para o pagamento de 
taxas, emolumentos e demais despesas 
cartorárias referentes ao seu registro estatutário e 
suas alterações.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei nº 274/2022 com a nobre 

intenção de acrescentar o inciso IV, ao artigo 28, da Lei nº 5.471, de 22 de setembro de 

1997, permitindo que os recursos financeiros repassados aos Conselhos de Escola 

sejam, também, utilizados para o pagamento de taxas, emolumentos e demais 

despesas cartorárias referentes ao seu registro estatutário e suas respectivas 

alterações. 

 

Tal condição de despesas é básica, inclusive para o funcionamento formal, oficial e 

regular dos mencionados Conselhos de Escola, de modo que, por serem despesas 

obrigatórias de ordem cartorária, tem-se o diagnóstico de que a sua previsão - em lei 

de autoria parlamentar - não inferem ingerência no campo de matérias de iniciativa 

legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 

 

A Procuradora designada emitiu consubstanciado Parecer Técnico/Jurídico (fls. 15 a 28 

dos presentes autos eletrônicos) pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 274/2022. Em tempo, registramos que a 

Procuradora carregou a sua fundamentação com adequada legislação. 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003600390039003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO do Parecer Técnico/Jurídico pela mesma exarada (fls. 15 a 28 dos 

autos eletrônicos). 

 

Vitória (ES), 01 de julho de 2022. 

 
 
 

Procurador Gustavo Merçon 
Coordenador da Setorial Legislativa 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003600390039003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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