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Dispõe sobre o acesso de profissionais da área de saúde que
fazem tratamento de alunos com deficiência, mobilidade
reduzida, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, nas dependências das escolas
públicas do Estado do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º. As escolas públicas do Estado do Ceará permitirão, mediante agendamento e autorização do
responsável pelo aluno, o acesso as suas dependências de profissionais da área de saúde que fazem
tratamentos de alunos com deficiência, mobilidade reduzida, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação.

§ 1º. A permissão de acesso de que trata o caput tem por finalidade permitir que o profissional de saúde
avalie o aluno no ambiente escolar.

§ 2º. O acesso dos profissionais de saúde às dependências da escola observará o calendário previamente
acertado com a direção desta, a fim de não atrapalhar a rotina do ambiente escolar.

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I – profissionais da área da saúde: médicos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
psicólogo;

II – dependências da escola: ambientes físicos da escola, nas quais os alunos desempenhem atividades
rotineiras;

III – aluno com deficiência: aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;

IV – aluno com mobilidade reduzida: aquele que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua
capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo;
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V – aluno com transtornos globais do desenvolvimento: aquele que apresenta alterações no
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou
estereotipias motoras, incluindo-se os alunos com Autismo, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett e
Transtornos Desintegrativo da Infância; e,

VI – aluno com altas habilidades ou superdotação: aquele que demonstra potencial elevado, isolada ou
cumulativamente, nas áreas intelectual, acadêmica, liderança, artes e psicomotricidade, também apresenta
elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu
interesse.

Art. 3º. O profissional da área de saúde poderá ser acompanhado pelo profissional especializado em
educação especial responsável pela promoção e adaptação do trabalho escolar às características do aluno
com deficiência, isso é, caso a escola disponha deste último profissional.

Art. 4º. O profissional de saúde poderá interagir com as atividades da escola ou apenas observar,
mediante prévio acordo com a direção escolar.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

A proposta apresentada tem o objetivo de garantir o devido atendimento médico aos alunos que, por
estarem em período escolar, possuem conflito de horários para comparecerem em consultas médicos nos
horários regulares.

A necessidade dessa medida é ainda mais reforçada diante do crescente número de escolas com ensino
integral que tem sido instaladas no estado, fazendo com que os alunos criem novas rotinas de
permanência nas escolas durante o período da manhã e tarde, causando dificuldade para conciliar os
horários daqueles que precisam comparecer a avaliações médicas constantes.

Dessa forma, permitir que os profissionais de saúde possam comparecer ao ambiente escolar para realizar
o devido acompanhamento com os alunos que necessitam desse serviço é uma forma de evitar a ausência
da escola e a consequente perda das atividades, o que pode prejudicar seu desenvolvimento, ao tempo que
garante que esses alunos terão o acompanhamento que precisam.

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.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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P      A R E C E R

 

 

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 da Excelentíssimo Projeto de Lei nº 344/2020 Senhor

 que Deputado André Fernandes DISPÕE SOBRE O ACESSO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA
DE SAÚDE QUE FAZEM TRATAMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE
REDUZIDA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES
OU SUPERDOTAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO
DO CEARA.
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DO PROJETO

  

Dispõem os artigos da presente propositura:

 

Art. 1º. As escolas públicas do Estado do Ceará permitirão, mediante agendamento e autorização do
responsável pelo aluno, o acesso as suas dependências de profissionais da área de saúde que fazem
tratamentos de alunos com deficiência, mobilidade reduzida, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação.

§ 1º. A permissão de acesso de que trata o caput tem por finalidade permitir que o profissional de saúde
avalie o aluno no ambiente escolar.

§ 2º. O acesso dos profissionais de saúde às dependências da escola observará o calendário previamente
acertado com a direção desta, a fim de não atrapalhar a rotina do ambiente escolar.

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I – profissionais da área da saúde: médicos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
psicólogo;

II – dependências da escola: ambientes físicos da escola, nas quais os alunos desempenhem atividades
rotineiras;

III – aluno com deficiência: aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;

IV – aluno com mobilidade reduzida: aquele que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua
capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo;

V – aluno com transtornos globais do desenvolvimento: aquele que apresenta alterações no
desenvolvimento  neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou
estereotipias motoras, incluindo-se os alunos com Autismo, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett e
Transtornos Desintegrativo da Infância; e,

VI – aluno com altas habilidades ou superdotação: aquele que demonstra potencial elevado, isolada ou
cumulativamente, nas áreas intelectual, acadêmica, liderança, artes e psicomotricidade, também apresenta
elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu
interesse.

Art. 3º. O profissional da área de saúde poderá ser acompanhado pelo profissional especializado em
educação especial responsável pela promoção e adaptação do trabalho escolar às características do aluno
com deficiência, isso é, caso a escola disponha deste último profissional.

Art. 4º. O profissional de saúde poderá interagir com as atividades da escola ou apenas observar,
mediante prévio acordo com a direção escolar.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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DA JUSTIFICATIVA

 

Em sua justificativa o ilustre Parlamentar destaca: “A proposta apresentada tem o objetivo de garantir
o devido atendimento médico aos alunos que, por estarem em período escolar, possuem conflito de
horários para comparecerem em consultas médicos nos horários regulares.

A necessidade dessa medida é ainda mais reforçada diante do crescente número de escolas com ensino
integral que  tem sido instaladas  no estado, fazendo com que os alunos criem novas rotinas de
permanência nas escolas durante o período da manhã e tarde, causando dificuldade para conciliar os
horários daqueles que precisam comparecer a avaliações médicas constantes.

Dessa forma, permitir que os profissionais de saúde possam comparecer ao ambiente escolar para realizar
o devido acompanhamento com os alunos que necessitam desse serviço é uma forma de evitar a ausência
da escola e a consequente perda das atividades, o que pode prejudicar seu desenvolvimento, ao tempo que
garante que esses alunos terão o acompanhamento que precisam.

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.”

 

ASPECTOS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E DOUTRINÁRIOS PERTINENTES.

 

Nossa Carta Magna da República estabelece diferentes autonomias no seu texto que variam bastante na
sua amplitude. Desta forma, encontram-se as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de
três níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida
a autonomia política dos Estados Membros.

 

Nesse contexto, a Lex Fundamentalis, em seu bojo, assim transcreve, :in verbis

 

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.

 

Observa-se que os entes federados possuem sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas
Constituições, recebendo no nível municipal e distrital o nome de leis orgânicas.

 

Outrossim, verifica-se na Constituição Federal a previsão de descentralização meramente administrativa,
muito mais restrita que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que podem ocorrer em
todas as suas esferas.

 

Dispõe, igualmente, a Carta Magna Federal, em seu Art. 25, § 1º, :in verbis
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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 Art. 14, incisos I e IV, 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.

(...)

 

IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à
eficiência e à probidade administrativa.

 

Nota-se que, nas Constituições Estaduais, nas Leis Orgânicas dos Municípios e na Lei Orgânica do
Distrito Federal, encontram-se 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.

 

E é justamente na Carta Magna Pátria onde exsurgem enumerados os poderes (competências) da União,
cabendo aos Estados os poderes remanescentes. É bem verdade, que cabem aos Estados não só as
competências que não lhes 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 Constituição 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.

 

Competência, segundo José Afonso da Silva, que em sua Obra “Curso de Direito Constitucional
Positivo”. 26. ed. São Paulo - Malheiros, 2006. p. 479, assim dispôs: “é a faculdade juridicamente
atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões.
Competências são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais

.para realizar suas funções”

 

Finalizadas essas considerações sobre federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal quem determina qual das pessoas políticas
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fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas fixadas na Constituição
Estadual. A repartição de competências entre os diferentes níveis de governo é um dos elementos da
autonomia dos entes federativos.

 

DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.

 

Como visto acima, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem e, nessas
circunstâncias, o Estado do Ceará exerce, em seu território, as competências que, explícita ou
implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal.

 

À vista disso, em relação ao tema objeto da presente proposição, a competência legislativa, como se
demonstrará adiante, é  entre a União, os Estados e o Distrito Federal.concorrente

 

Isso, por que ao Dispor sobre o acesso de profissionais da área de saúde que fazem tratamento de
alunos com deficiência, mobilidade reduzida, transtornos globais do desenvolvimento e altas

 ahabilidades ou superdotação nas dependências das escolas públicas do Estado do Ceará,
propositura versa sobre tema afeto a  e ,  e educação ensino proteção e defesa da saúde proteção e

, e, nos termos do artigo 24, inc. IX, da CF/88,integração social das pessoas portadoras de deficiência
 adiante relacionado, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
as matérias assinaladas, consoante se constata abaixo:

 

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

 

IX – , cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,educação
desenvolvimento e inovação;

 

XII - previdência social, proteção e ;defesa da saúde

 

XIV - ;proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência

 

Nessa perspectiva, salutar pôr em relevo, no que tange à reportada competência concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal para legislar em torno das matérias supra ventiladas, as disposições
adiante grafadas, extraídas, respectivamente, da Carta Magna da República (§§ 1º à 4º do art. 24) e da
Carta Constitucional do Estado do Ceará (§§ 1º à 3º do art. 16):

 

Art. 24. (...)
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§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.

§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

§ 3º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da
lei estadual, no que lhe for contrário.

Art. 16. (...)

§ 1º. A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á a estabelecer
normas gerais, e à sua falta, não ficará o Estado impedido de exercer atividade
legislativa plena.

§ 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

§ 3º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da
Lei Estadual, no que lhe for contrário.

 

Imperioso sublinhar, então, que no âmbito da legislação concorrente, cabe à União tratar sobre normas
gerais, e aos Estados dispor de forma suplementar, segundo as peculiaridades locais.

 

DA INICIATIVA DAS LEIS.

 

Importante observar, a princípio, a competência, no âmbito do Estado do Ceará, para iniciativa de leis a
que se refere a Constituição do Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, :ipsis litteris

 

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

 

Vale ressaltar que a competência acima citada é , ou seja, remanesce aosremanescente ou residual
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos aos legitimados nos demais incisos do
mencionado artigo (CE/89, art. 60, incisos II, III, IV, V e VI, § 2º e suas alíneas).

 

Muito embora o Estado tenha competência para legislar sobre os temas  e , a disposiçãoEducação Saúde
contida nos dispositivos do projeto, ao impor o livre acesso dos profissionais de saúde aos
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estabelecimentos educacionais públicos do Estado do Ceará, usurpa competência do Chefe do Poder
, assim, ofendendo a Constituição Estadual/89, em seu art. 60, inc. II, § 2º, alínea  Executivo “c”, in verbis

:

Art.60. (...)

II – ao Governador do Estado

(...)

§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as Leis que disponham
sobre:

(...)

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de
Estado, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,
concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;
(grifo inexistente no original)

 

De igual modo, há coincidência com as matérias relacionadas à competência privativa do Chefe do
, especificamente as elencadas no artigo 88, incisos II, III e VI, da Constituição Estadual/89, aExecutivo

seguir transcrito:

Art.88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos Comandantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a direção superior da administração
estadual;

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
administração estadual, na forma da lei. (grifo inexistente no original)

 

A iniciativa para o processo legislativo, quanto a isto não paira dúvida, é condição de validade do ato
normativo resultante, acarretando inconstitucionalidade formal a inobservância da regra constitucional de
restrição.

 

A propositura em questão, mesmo que configurasse , ainda assima competência suplementar do Estado
, a iniciativa do projeto de lei não poderia ser Parlamentar e, sim, do Governador do Estado, pois
interfere na Administração Pública Estadual.

 

Isso se dá porque a competência para definir a forma adequada de acompanhamento dos alunos da rede
pública estadual por parte dos profissionais de saúde é da Secretaria da Educação, ligada ao Poder
Executivo Estadual.
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Feitos estes aportes, tem-se que o presente projeto fere a competência indicada ao Governador do
 no que se refere à iniciativa do processo legislativo sobre as matérias supracitadas Estado nos artigos 60,

 , haja vista que aborda temainc. II, § 2º, alínea  e 88, inc. “c”, II,III e VI, da Carta Magna Estadual/89
atinente à estruturação e  submetida, portanto, ao competência da Secretaria da Educação, Chefe do

.Poder Executivo

 

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
estabelece a Lei estadual 16.710/2018 – com as alterações dadas pelas leis estaduais 16.863/2019,
16.950/2019 e 17.007/2019:

 

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:

Art. 6º  O Poder Executivo do Estado do Ceará terá a seguinte estrutura
organizacional básica:

I -   ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

(...)

3.   SECRETARIAS DE ESTADO:  (numeração alterada pela Lei n°  16.863, DE
03.06.2019)

                       3.3.   Secretaria da Educação;

 

Art.20.  Compete à Secretaria da Educação:

I -     para o sistema dedefinir e coordenar políticas e diretrizes educacionais
ensino médio,  e acomprometidas com o desenvolvimento social inclusivo
formação cidadã;

II -  garantir, em estreita colaboração com os municípios, a oferta da educação
básica de qualidade para crianças jovens e adultos residentes no território
cearense;

III -    estimular a parceria institucional na formulação e implementação de
programas de educação profissional para os jovens cearenses;

IV -    assegurar o fortalecimento da política de gestão democrática, na rede
pública de ensino do Estado;

V -  promover o desenvolvimento de pessoas para o sistema de ensino, garantindo
qualidade na formação e valorização profissional;
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VI -    estimular o diálogo com a sociedade civil e outras instâncias
governamentais como instrumento de controle social e de integração das
políticas educacionais;

VII -  assegurar a manutenção e o funcionamento da Rede Pública Estadual de
acordo com padrões básicos de qualidade;

VIII -  desenvolver mecanismos de acompanhamento e avaliação do sistema de
;ensino público, com foco na melhoria de resultados educacionais

IX -   promover a realização de estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento do
sistema educacional, estabelecendo parcerias com outros órgãos e instituições
públicas e privadas, nacionais e internacionais;

X -    exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas
;finalidades nos termos do regulamento

XI -    garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;

XII -    garantir o pluralismo de  ideias, de concepções pedagógicas e de
manifestação de opiniões na rede pública de ensino do Estado.

 

O princípio da harmonia dos poderes (CF, art. 2º), cláusula pétrea no sistema da Constituição de 1988
(CF, art. 60, § 4.º, III), assenta-se em algumas ideias fundamentais. A principal delas é a que estabelece
competências privativas a cada um dos poderes estatais e a impossibilidade de os demais nelas interferir –
salvo se houver expressa autorização constitucional. Por oportuno, cite-se:

 

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.

 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

(...)

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

(...)

III - a separação dos Poderes;

 

Sendo assim, , resultando com que oo legislador estadual atuou fora de seu âmbito de competência
autógrafo de lei em análise esteja eivado de inconstitucionalidade formal insanável.

 

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

 

14 de 26



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
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).

 

CONCLUSÃO

 

                                                                                                                                                                

               Destarte, opinamos à egrégia Comissão de Constituição, Justiça e Redação pelo  PARECER
 à regular tramitação da presente propositura legal, por apresentar umaCONTRÁRIO

inconstitucionalidade de iniciativa, uma vez que impõe uma conduta ao Executivo Estadual, infringindo,
portanto o art. 2º da Carta Magna da República e art. 3º da Constituição Estadual.

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

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

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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Acolho o parecer da Consultoria Jurídica, por seus próprios fundamentos.

À CCJ. 

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR
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DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Salmito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DO DEPUTADO SALMITO
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PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0344/2020

 

DISPÕE SOBRE O ACESSO DE PROFISSIONAIS DA
ÁREA DE SAÚDE QUE FAZEM TRATAMENTO DE
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE
REDUZIDA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO
DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES OU
SUPERDOTAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS
ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ. 

Autor: Deputado André Fernandes.

 

I – RELATÓRIO

           

Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 0344/2020, de autoria do nobre Deputado Andre Fernandes, que
“Dispõe sobre o acesso de profissionais da área de saúde que fazem tratamento de alunos com
deficiência, mobilidade reduzida, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, nas dependências das escolas públicas do estado do Ceará”.

É o relatório.

           

II – ANÁLISE

 

Cumpre-nos salientar que neste momento do processo legislativo a análise é estritamente de legalidade,
constitucionalidade e admissibilidade da matéria, não sendo oportuna a análise de mérito.
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No que diz respeito a competência legislativa, devemos destacar que os Estados se organizam e regem-se
pelas Constituições e leis que adotarem, e, nessas circunstâncias, o Estado do Ceará exerce, em seu
território, as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Constituição

, como podemos depreender da análise do art. 25,  e §1 , da Constituição Federal.Federal caput o

O tema tratado pelo Projeto de Lei em análise diz respeito a proteção e defesa da saúde e, portanto, de
competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso XII, da
Constituição Federal.

É importante destacar que na competência concorrente, cabe à União a tarefa de legislar sobre as normas
gerais, não impedindo que os Estados legislem de modo suplementar, podendo os Estados exercerem a
competência plena no caso de inexistência de legislação federal sobre normas gerais. Faz-se necessário,
para melhor compreensão, transcrever o que dispõe a Constituição Federal no Art. 24, Inciso XII, §1º, §2º
e §3º, in verbis:

 

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

( . . . )
XII – previdência social,  (grifoproteção e defesa da saúde;
nosso)

(...)

§1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais
não exclui a competência suplementar dos Estados.

§3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.”

 

O art. 16, inciso XII, da Constituição Estadual do Ceará traz disposição no mesmo sentido, :in verbis

 

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

(...)

XII – previdência social, ; (grifoproteção e defesa da saúde
nosso)

(...)”
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Ademais, a Lei da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de julho de 2015, em seu capítulo IV, Do Direito à
Educação, determina que incumbe ao poder público assegurar, implementar e incentivar recursos que
promovam a inclusão plena e a articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.

 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar,
desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e
avaliar:

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a
garantir condições de acesso, permanência, participação e
aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de
recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e
promovam a inclusão plena;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico
e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o
acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem
em instituições de ensino;

XVIII-articulação intersetorial na implementação de
. (grifo nosso)políticas públicas

 

No entanto, é importante observar, a princípio, a competência, no âmbito do Estado do Ceará, para
iniciativa de leis a que se refere a Constituição do Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, ipsis litteris
:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

II –ao Governador do Estado;

(...)

Vale ressaltar que na repartição de competências acima o inciso I é remanescente ou residual, ou seja,
remanesce aos Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos aos legitimados nos demais
incisos do mencionado artigo (CE/89, art. 60, incisos II, III, IV, V e VI, § 2º e suas alíneas).

É salutar que o Estado tem competência para legislar sobre os temas  e , escopo doEducação Saúde
projeto em análise. No entanto, o projeto ao impor o livre acesso dos profissionais de saúde aos
estabelecimentos educacionais públicos do Estado do Ceará, ,usurpa competência do Chefe do Poder
assim, ofendendo a Constituição Estadual, em seu art. 60, inciso II, § 2º, alínea “c”, in verbis

:

Art.60.

(...)

II – ao Governador do Estado
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(...)

§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as Leis que disponham

sobre:

(...)

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

(grifo nosso)

 

De igual modo, há coincidência com as matérias relacionadas à competência privativa do Chefe do
, especificamente as elencadas no artigo 88, incisos II, III e VI, da Constituição Estadual/89, aExecutivo

seguir transcrito:

 

Art.88. Compete privativamente ao Governador do
Estado:

 

II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos
Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
a direção superior da administração estadual;

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 administração estadual, na
forma da lei. (grifo nosso)

           

Desta forma, é salutar que cabe ao Poder Público promover políticas públicas que facilitem o bom
desenvolvimento dos alunos com deficiência, de forma a excluir barreiras e contribuir de maneira
intersetorial com o desenvolvimento dos mesmos. No entanto, devemos observar a competência
reservada ao Poder Executivo para dispor sobre a organização e     funcionamento da administração
estadual.

Portanto, diante da competência concorrente para legislar sobre proteção e defesa da saúde, podemos
observar que o projeto em análise não está em consonância com a competência legislativa.

Assim, destacamos que o Projeto de Lei em análise não se encontra em harmonia com os ditames
constitucionais e com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, havendo
impedimento para sua regular tramitação.
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III – VOTO

 

Diante das considerações expostas, no que nos compete analisar, apresentamos PARECER
 ao Projeto de Lei nº 0344/2020.CONTRÁRIO

É o nosso parecer.

DEPUTADO SALMITO

DEPUTADO (A)
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