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PROJETO DE LEI
20/08/2020

Estabelece a obrigatoriedade do Estado do Ceará garantir o
envio e manutenção de, pelo menos, um respirador por
município, enquanto perdurar os efeitos do Decreto Legislativo
nº 543, de 03 de abril de 2020, que reconheceu situação de c
alamidade pública no âmbito do Estado do Ceará, como forma
de combate e enfrentamento a Covid-19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1º – O Estado do Ceará, por meio da secretaria estadual competente, garantirá o envio e manutenção 
de, pelo menos, um respirador para cada município cearense, enquanto perdurar os efeitos do Decreto
Legislativo nº 543, de 03 de abril de 2020, que reconheceu situação de calamidade pública no âmbito do
Estado do Ceará como forma de combate e enfrentamento a Covid-19.

Art. 2º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo garantir aos municípios cearenses, o envio e manutenção de, pelo
menos, um respirador por município, enquanto perdurar os efeitos do Decreto Legislativo nº 543, de 03
de abril de 2020, que reconheceu situação de calamidade pública no âmbito do Estado do Ceará, como
forma de combate e enfrentamento a Covid-19.

A presente proposição se mostra oportuna, em razão de todos os municípios do Estado do Ceará terem
confirmado casos de Covid-19, conforme consulta realizada na Secretaria de Saúde, por meio de acesso
realizado a plataforma Integra SUS.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.
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PROJETO DE LEI Nº 239/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

MATÉRIA: ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO ESTADO DO CEARÁ
GARANTIR O ENVIO E MANUTENÇÃO DE, PELO MENOS, UM
RESPIRADOR POR MUNICÍPIO, ENQUANTO PERDURAR OS EFEITOS DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 543, DE 03 DE ABRIL DE 2020, QUE
RECONHECEU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO CEARÁ, COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO

 A COVID-19.

PARECER

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo Senhor Projeto de Lei nº 239/2020

, que Deputado André Fernandes “ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO ESTADO DO
CEARÁ GARANTIR O ENVIO E MANUTENÇÃO DE, PELO MENOS, UM RESPIRADOR POR
MUNICÍPIO, ENQUANTO PERDURAR OS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 543, DE
03 DE ABRIL DE 2020, QUE RECONHECEU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO
ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A
COVID-19”. 

   DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura: 

Art. 1º – O Estado do Ceará, por meio da secretaria estadual competente, garantirá o envio e manutenção
de, pelo menos, um respirador para cada município cearense, enquanto perdurar os efeitos do Decreto
Legislativo nº 543, de 03 de abril de 2020, que reconheceu situação de calamidade pública no âmbito do
Estado do Ceará como forma de combate e enfrentamento a Covid-19.

Art. 2º – Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DA JUSTIFICATIVA

Justifica o ilustre Parlamentar que: “A presente proposição tem por escopo garantir aos municípios
cearenses, o envio e manutenção de, pelo menos, um respirador por município, enquanto perdurar os
efeitos do Decreto Legislativo nº 543, de 03 de abril de 2020, que reconheceu situação de calamidade
pública no âmbito do Estado do Ceará, como forma de combate e enfrentamento a Covid-19.

A presente proposição se mostra oportuna, em razão de todos os municípios do Estado do Ceará terem
confirmado casos de Covid-19, conforme consulta realizada na Secretaria de Saúde, por meio de acesso
realizado a plataforma Integra SUS.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.”

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Preliminarmente, importa destacar que a , em seu bojo, assim prescreve no que éLex Fundamentalis
pertinente a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, in verbis:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :ex vi legis

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

(...)

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

Entendemos que a matéria a que se refere o projeto de lei  é abrangida pelas Constituiçõessub examine
Federal e Estadual, e sem sombra de dúvida  como bemestá relacionada à proteção e defesa da saúde
reza em sua ementa que “ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO ESTADO DO CEARÁ GARANTIR
O ENVIO E MANUTENÇÃO DE, PELO MENOS, UM RESPIRADOR POR MUNICÍPIO, ENQUANTO
PERDURAR OS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 543, DE 03 DE ABRIL DE 2020, QUE
RECONHECEU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ,
COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19”. 
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Na Constituição Pátria são enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados os
poderes . É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhesremanescentes
sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (artigo 23), assim
como a competência concorrente, citada no artigo 24 e a competência exclusiva referida no artigo 25,
parágrafos 2º e 3º da Carta Magna Federal. Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Carta Magna
Federal, observando-se certos princípios constitucionais.

Segundo José Afonso da Silva, a capacidade de  decorre das normas que distribuem asauto-administração
competências entre União, Estados e Municípios. Dessa forma, o processo legislativo decorrente de tais
competências deve observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, as leis e princípios elencados
na referida Carta Magna Federal.

Dessa forma, considerando a competência administrativa, a Constituição Federal/88,
em seus artigos: 23, inciso II e 24, inciso XII, dispõem in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios legislar concorrentemente sobre:

(...)

II –  e assistência pública, da proteção e garantia das pessoascuidar da saúde
portadoras de deficiência  (grifos inexistentes no original).

  Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

(...)       

XII – previdência social, ; (grifos inexistentes no original)proteção e defesa da saúde

Na mesma perspectiva, reza a Lei Maior Estadual em seu art. 16, inciso XII:

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da
constituição da República, sobre:

(...)

 XII – previdência social,  (grifos inexistentes noproteção e defesa da saúde;
original)

Em relação à competência sobre a matéria, reza o art. 15, II, da Carta Política do Estado:

Art. 15. São competências do Estado, exercidas em comum com a União, o
Distrito Federal e os Municípios:

(...)

II –  e assistência pública, da proteção e garantia aos portadorescuidar da saúde
de deficiência. (grifos inexistentes no original)

Reforçando essas disposições, a Constituição Federal/88 define, em seu artigo 6º, relativo aos direitos
sociais, in verbis:
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Art. 6º.  a educação , o trabalho, a moradia, o lazer, aSão direitos sociais , saúde
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Observa-se, de acordo com o que preceituam os supracitados artigos, que , através de açõesa saúde
integradas dos poderes públicos das diversas esferas federativas, objeto do projeto em baila, exige
especial e maior proteção, e está na esfera de competência da União, todavia, é também responsabilidade
do Estado e dos Municípios garanti-la, mediante políticas sociais e econômicas e, da mesma forma,
proporcionar e facilitar o acesso da população à mesma. Desta feita, vislumbram-se impedimentos
constitucionais que contrariam a presente propositura de lei.

Finalizadas essas considerações sobre federação e competências legislativas, lembramos, com o devido
respeito, que pretendemos mostrar ser a Constituição Federal quem determina qual das pessoas
políticas fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas fixadas na
Constituição Estadual.

Ocupando a Constituição a hierarquia do sistema normativo, é nela que o legislador encontrará a forma
de elaboração legislativa e o seu conteúdo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao
processo legislativo. Mais especificamente, inobservando aquele que detinha o poder de iniciativa
legislativa para determinado assunto, apresenta flagrante vício de inconstitucionalidade.

DA INICIATIVA DAS LEIS

A princípio cumpre-nos observar que a iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual,
cabe aos Deputados Estaduais.

Por outro lado, vale ressaltar, que a competência acima citada é , ou seja,remanescente ou residual
remanesce aos Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos às outras pessoas
taxativamente citadas nos demais incisos do mencionado artigo (Art. 60, incisos II, III, IV, V e VI, e § 2º,
alíneas “a”, “b”, “c” “d” e “e” do mesmo artigo, com redação dada pela EC nº 61/2009).

Como se sabe, a  é , portanto, sendo saúde modalidade de serviço público matéria de iniciativa privada
, conforme o art. 60, § 2º, alínea “c”, da Carta Magna Estadual, quedo Governador do Estado do Ceará

atribui ao Chefe do Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco.

Importante observar, a princípio, a competência de iniciativa de leis a que se refere à Constituição do
Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, in verbis:

Art. 60.  Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais

Insta salientar que a Constituição Federal, lei maior do país, assegura autonomia aos Estados Federados
que, nas palavras José Afonso da Silva, se consubstancia na sua capacidade de auto-organização, de
auto-legislação, de auto-governo e auto-administração (arts. 18, 25 a 28). (SILVA, José Afonso da. 

, pág. 589) Curso de Direito Constitucional Positivo

Sabe-se que o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades federativas é o
alcance do interesse público, ou seja, sendo ele nacional cabe à União, sendo regional aos Estados e local
aos Municípios.

Observa-se que a propositura em estudo invade a competência do Governador do Estado, invadindo a
 (art. 60, § 2º, alíneas “ ” e “ ”, CE/89), portanto, de criação, organização, estruturação c e competências das

 posto ser atribuição da Secretarias de Estado, Secretaria da Saúde.
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a.  

É que, consoante faz certo o inciso I, do §1º, do art. 60, da Constituição Estadual, “Não será admitido
”, algo que,aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado.

salvo melhor juízo, se nos afigura exsurgir da obrigação objeto dos referidos art. 1º, acima transcrito.   

Entretanto, a Lei Maior Estadual diz expressamente em seu art.  que:60, inciso II, § 1º e § 2º, alínea “ ” c

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;         ‘

II – ao Governador do Estado;

(...)

§ 1º. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado do Estado;

§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado às leis que
disponham sobre:

(...)

criação, organização, estruturação e    órgãos e entidadescompetências das  Secretarias de Estado,
da administração pública direta e indireta, concessão, permissão, autorização, delegação e outorga
de serviços públicos;

(...)

No âmbito do Estado, a competência material ou administrativa (  IIArt. 23, II, CF/88 e Art. 15, ,
)  cujas competências eCE/89 em relação à matéria legislativa em questão cabe à Secretaria da Saúde,

iniciativas legislativas também são do Chefe do Poder Executivo Estadual (Arts. 88, II, III, IV e VI, e 60,
).§ 2º e suas alíneas, CE/89

Observa-se então, que somente o Chefe do Executivo Estadual poderia propor Lei atinente a atribuições
das Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos. A partir da competência garantida por aqueles
artigos da Constituição Estadual, cita-se, meramente para ilustrar nosso entendimento, a Lei n° 16.710, de
21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da
administração estadual.

Tanto é assim, que o próprio Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, por Lei já
sancionada, suas atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembleia Legislativa fazê-lo, ainda
que em acréscimo.

Assim diz o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, da Lei n° 16.710/2018, atualizada pela Lei
:nº. 16.863, de 03/06/2019

Art. 1º O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adotando
como premissas básicas a Gestão para Resultados, a Interiorização, a
Participação, a Transparência, a Ética e a Otimização dos Recursos a partir
dos seguintes conceitos:

Preceitua o art . 6º, inciso I, 1, 3 e 3.5 da supracitada Lei:
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Art. 6º. O Poder Executivo do Estado do Ceará terá a seguinte estrutura
organizacional básica:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1. Governadoria

(...)

3. Secretarias de Estado

(...)

3.5. Secretaria da Saúde;

Por sua vez o artigo 23, (TÍTULO IV - DAS SECRETARIAS DE ESTADO -   Capítulo V - DA
SECRETARIA DA SAÚDE) da supracitada Lei dispõe que compete:

Art. 23. Compete à Secretaria da Saúde: (nova redação pela Lei n° 16.863, DE
03.06.2019)

I- formular, regulamentar e coordenar a Política Estadual do Sistema Único de
Saúde - SUS;

II - assessorar e apoiar a organização dos Sistemas Locais de Saúde;

III - acompanhar e avaliar a situação da saúde e da prestação de serviços;

IV - prestar serviços de saúde por meio de unidades especializadas em vigilância
sanitária e epidemiológica;

V - apropriar-se de novas tecnologias e métodos através de desenvolvimento de
pesquisas;

VI - integrar e articular parcerias com a sociedade e outras instituições;

VII - desenvolver uma política de comunicação e informação, visando à melhoria
da qualidade de vida da população;

VIII - fomentar e coordenar o desenvolvimento de políticas públicas nos diversos
setores governamentais para promoção da saúde mental, do tratamento e da
reinserção social dos pacientes e dos seus familiares, em articulação com os órgãos
federais, estaduais, municipais e em parceria com organizações representativas da
sociedade civil;

IX - articular ações integradas nas diversas áreas (infraestrutura, educação,
segurança pública, cultura, esporte e lazer, entre outras) de modo a garantir a
intersetorialidade da Política Estadual de Saúde;

X - coordenar, articular, integrar e executar as ações dos Centros de Referência em
Saúde Mental bem como os serviços de acolhimento de dependentes químicos;

XI - promover e garantir a integração da rede de serviços das políticas setoriais
viabilizando intervenções para tratamento, recuperação, redução de danos,
reinserção social e ocupacional para o dependente químico e seus familiares, em
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articulação com o SUS, o SUAS e os demais órgãos federais, estaduais, municipais
e em parceria com organizações representativas da sociedade civil;

XII - estimular pesquisas e estudos relacionados à área de saúde, em parcerias com
a comunidade científica, as universidades e as demais instituições de ensino e
pesquisa, a fim de subsidiar as políticas no âmbito estadual;

XIII - exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades
nos termos do regulamento.

§ 1.º O Conselho Estadual de Saúde – CESAU é um órgão colegiado de caráter
permanente e deliberativo, integrante da estrutura organizacional da Secretaria da
Saúde do Estado do Ceará – SESA, com jurisdição em todo o território estadual,
atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da Política
Estadual de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Sua
organização e competência são estabelecidas por lei estadual.

§ 2.º O Fundo Estadual de Política sobre Álcool e outras Drogas – FEPAD, criado
pela Lei Complementar n.º 139, de 12 de junho de 2014, fica vinculado à Secretaria
da Saúde.

Constata-se ainda, através dos dispositivos transcritos, que o Nobre Parlamentar, no projeto de lei em
comento, enfoca matéria relativa à organização e ao funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual  que são funções pertencentes à , portanto, , Secretaria da Saúde subordinadas ao

.          Poder ao Executivo

Portanto, o projeto em questão fere a competência indicada ao Governador do Estado, no que se refere à
iniciativa do processo legislativo sobre as matérias relacionadas no artigo 60, II, § 2º, suas alíneas da
Carta Magna Estadual. Como também, trata de matéria relacionada à competência privativa do Chefe do
Executivo, especificamente as elencadas no artigo 88, incisos III e VI, da Constituição Estadual, in
verbis.

Art. 88 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
;Constituição

(...)

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
 (grifos inexistentes no original)administração estadual na forma da lei;

Importante salientar, especificamente quanto à matéria em estudo, que o Supremo Tribunal Federal já
pacificou o reconhecimento de vício de inconstitucionalidade de natureza formal em casos semelhantes
ao da propositura :sob judice

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO
PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO
RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA
COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na
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decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste
Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de
iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da

 Entender de modo diverso demandaria análise daAdministração Pública.
legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna
oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o
conhecimento do recurso extraordinário 2. As razões do agravo regimental não
se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 768450 AgR, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2015)

Nesse sentido, transcreve-se trecho de decisão do Egrégio Tribunal Federal no RE nº. 704450-MG:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
LOCAL. LEI MUNICIPAL N.  10.729/2009. INICIATIVA PARLAMENTAR
CRIA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA PARA
CRIANÇAS DIABÉTICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
IMPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA AGENTES E ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF.1.
Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, lei municipal que,
resultante de iniciativa parlamentar, imponha políticas de prestação de serviços
públicos para órgãos da Administração Pública. (Precedentes: ADI n. 2.857,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 30.11.07; ADI n. 2.730,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 28.5.10; ADI n. 2.329, Relatora
a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 25.6.10; ADI n. 2.417, Relator o Ministro
Maurício Corrêa, Pleno, DJ de 05.12.03; ADI n. 1.275, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 08.06.10; RE n. 393.400, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.12.09; RE n. 573.526, Relator o Ministro
Ayres Britto, DJe de 07.12.11; RE n. 627.255, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
DJe de 23.08.10, entre outros).2. Ademais, para se chegar a conclusão contrária à
adotada pelo Tribunal a quo, quando sub judice a controvérsia, seria necessária a
análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice
na Súmula 280 desta Corte, verbis:por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário.3. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo
dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do
RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há
como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões
constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).4. In casu, o acórdão
recorrido assentou: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI
DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO QUE CRIA A OBRIGAÇÃO AO
EXECUTIVO E A DESLOCAR PESSOAL PARA TANTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. Evidencia-se inconstitucionalidade, por vício
formal de iniciativa, na Lei Municipal n.10.729/2009, que criou o Programa de
Alimentação Diferenciada para crianças diabéticas na rede municipal de ensino,
inclusive em creches, com acompanhamento contínuo durante a vida escolar e, em
casos excepcionais, fora da escola, através de um programa a ser elaborado e
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com equipe
técnica composto por nutricionistas, pediatras, pedagogos e professores de
educação física. A hipótese,configura indevida ingerência do Legislativo na
competência exclusiva do Executivo Municipal com evidente impacto financeiro
e na estrutura administrativa de pessoal do Poder Executivo, pelo que não há
como mantê-la no mundo jurídico.”5. Recurso extraordinário DESPROVIDO.
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(...)

O voto do Relator do acórdão recorrido salientou: (..) “Evidencia-se, pois, na
legislação impugnada, vício formal ligado à iniciativa parlamentar a configurar
indevida ingerência do Legislativo na competência exclusiva do Executivo
Municipal, de desenvolver políticas públicas de saúde e especialmente em relação
à saúde alimentar dos alunos que frequentam a rede de ensino público municipal.”
A legislação impugnada altera dispositivos da Lei n. 7.8735/2000, que cria o
Programa de Alimentação Diferenciada para crianças diabéticas na rede municipal
de ensino. A iniciativa, como bem ressaltou o Tribunal de origem, compete ao
Chefe do Executivo, porquanto trata de matéria que implica direta ou
indiretamente aumento de despesa, inclusive, com movimentação de pessoal

 Desta forma, a Lei impugnada especializado para prestar tal serviço. violou os
limites de iniciativa do Poder Legislativo, afrontando, assim, o princípio da

 (...) (  RE 704450 MG, Rel. Min. Luiz Fux, Julg.:separação dos poderes. STF:
14/05/2014, Data Publ.: 19/05/2014) (grifo inexistente no original)

CONCLUSÃO

Podemos observar que o Projeto de Lei em análise, fere a competência de iniciativa do processo
legislativo, pois estaria a invadir a competência legislativa privativa do Governador do Estado, conforme
o disposto nos arts. 60, § 2º, alínea  e , e 88, incisos III, IV e VI, da Carta Magna Estadual,“c” “e”
anteriormente citados.

Ademais, a presente proposição, adentra na competência da Secretaria da Saúde, caracterizando-se uma
imposição do Poder Legislativo ao Poder Executivo, ensejando, portanto, ofensa ao princípio da
separação dos Poderes (art. 2º CF/88 e art. 3º CE/89).

Ex positis, opinamos à Egrégia Comissão de Constituição, Justiça e Redação pelo parecer CONTRÁRIO
à regular tramitação da presente propositura legal.

É o parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

 

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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