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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 299/2022 

AUTOR: Deputado Gandini 

EMENTA: Consolida a legislação em vigor referente às rotas de 

cicloturismo no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

 

DESPACHO 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O referido Projeto de Lei tem por finalidade consolidar a legislação em 

vigor referente às rotas de cicloturismo no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

A procuradora designada apresentou parecer jurídico devidamente 

fundamentado pela CONSTITUCIONALIDADE da matéria. 

Como destacou a nobre parecerista, a proposição veicula matéria cuja 

competência legislativa é concorrente entre a União, os Estados-membros e o 

Distrito Federal, sendo pertinente à proteção ao patrimônio cultural, turístico e 

paisagístico, conforme estabelece o art. 24, inciso VII, da Constituição Federal. 

Relativamente à iniciativa da matéria, considerando que a Constituição 

Federal não atribui com exclusividade a qualquer dos legitimados elencados em seu 

art. 61 a iniciativa para propor projeto de lei versando sobre proteção ao patrimônio 

cultural, turístico e paisagístico, inexiste vedação à iniciativa parlamentar na 

espécie. 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 611, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único2, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

                                                 
1
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 
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competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

Cabe destacar que as hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem 

matéria de exceção, não podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena de 

ocasionar um esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos entes 

federados.  

Tais hipóteses formam um rol taxativo; configurando-se exceção, 

devendo, portanto, serem interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar 

a atividade legislativa das Assembleias. 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro o 

ACOLHIMENTO do parecer técnico-jurídico, nos termos dos seus fundamentos 

exarados. 

Vitória, 11 de julho de 2022. 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 

                                                                                                                                                        
do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 
transferência para a reserva.  
2
 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 

Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou 
aumento de sua remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 
III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade; 
V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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