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GABINETE DA DEPUTADA ERIKA AMORIM

PROJETO DE INDICAÇÃO
20/04/2020

DISPÕE SOBRE O APOIO NA MANUTENÇÃO DAS
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA
IDOSOS (ILPI), NO ÂMBITO DO ESTADO DO
CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE
ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS, O
COVID-19.

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º - Fica determinado o apoio na manutenção das Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPI), no âmbito do Estado do Ceará.

§1º - O Governo do Estado do Ceará apoiará financeiramente e/ou por outros meios as Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPI) para sua manutenção, em caráter excepcional e pelo período de
pandemia do novo coronavírus, o covid-19.

§2º - Para efeitos desta Lei, entendem-se como Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) às
governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílios coletivos de
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade,
dignidade e cidadania.

 

Art. 2º - Para a prevenção, o apoio se dará por meio de repasse de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI), máscara cirúrgica e N95, álcool em gel e/ou líquido a 70% de concentração, avental, óculos de
proteção e luvas, ou, ainda, repasse financeiro para suprir esses equipamentos e serviços essenciais para
prevenção do Covid-19.

 

Art. 3º - Para o combate ao Covid-19, a adesão se dará em priorizar o atendimento deste público em casos
suspeitos para realização de exames de testagem do novo coronavírus e, em casos confirmados, a
disponibilização de leitos de enfermaria e/ou UTI prioritária, por compreenderem o Grupo de Risco.
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Art. 4º - Esta Lei terá validade enquanto durar o período de pandemia do novo coronavírus, o Covid-19.

 

Art. 5º - Estando a presente proposição de acordo com a conveniência do Poder Executivo, como rege a
Constituição Estadual, o Governador do Estado enviará para esta Casa Legislativa mensagem para
apreciação.

 

 

JUSTIFICATIVA

Tais instituições são conhecidas como asilos ou abrigos para idosos. Diante disso, é comum associar
ILPIs a instituições de saúde. Mas elas não são estabelecimentos voltados à clínica ou à terapêutica,
apesar de os residentes receberem - além de moradia, alimentação e vestuário - serviços médicos e
medicamentos.

O presente projeto visa garantir atendimento para esses residentes em hospitais para prevenir a
disseminação de doenças contagiosas entre os idosos, por meio da transferência dos residentes destes
equipamentos para hospitais, em leitos de enfermaria ou UTI de acordo com os casos.

O objetivo é evitar que o idoso acometido por determinadas doenças, contamine outros idosos, além de
cuidadores.

O projeto visa ainda, por meio de ações de publicidade do Governo, estimular a mobilização dos entes
privados, por meio de campanha de doação e apoio a essas instituições.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPUTADA ERIKA AMORIM
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DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
23/04/2020

LIDO NA 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO SISTEMA DE
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CUMPRIR PAUTA.
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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PROJETO DE INDICAÇÃO: 54/2020

AUTORIA: DEPUTADA ÉRIKA AMORIM

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE O APOIO NA MANUTENÇÃO DAS
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), NO
ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE
ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS, O 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 da Excelentíssima SenhoraProjeto de Indicação nº 54/2020

 que Deputada ÉRIKA AMORIM “DISPÕE SOBRE O APOIO NA MANUTENÇÃO DAS
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), NO ÂMBITO DO
ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO
CORONAVÍRUS, O COVID-19.”

DO PROJETO

Art. 1º - Fica determinado o apoio na manutenção das Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPI), no âmbito do Estado do Ceará.

§1º - O Governo do Estado do Ceará apoiará financeiramente e/ou por outros meios as Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPI) para sua manutenção, em caráter excepcional e pelo período de
pandemia do novo coronavírus, o covid-19.

§2º - Para efeitos desta Lei, entendem-se como Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) às
governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílios coletivos de
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade,
dignidade e cidadania.
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Art. 2º - Para a prevenção, o apoio se dará por meio de repasse de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI), máscara cirúrgica e N95, álcool em gel e/ou líquido a 70% de concentração, avental, óculos de
proteção e luvas, ou, ainda, repasse financeiro para suprir esses equipamentos e serviços essenciais para
prevenção do Covid-19.

Art. 3º - Para o combate ao Covid-19, a adesão se dará em priorizar o atendimento deste público em casos
suspeitos para realização de exames de testagem do novo coronavírus e, em casos confirmados, a
disponibilização de leitos de enfermaria e/ou UTI prioritária, por compreenderem o Grupo de Risco.

Art. 4º - Esta Lei terá validade enquanto durar o período de pandemia do novo coronavírus, o Covid-19.

Art. 5º - Estando a presente proposição de acordo com a conveniência do Poder Executivo, como rege a
Constituição Estadual, o Governador do Estado enviará para esta Casa Legislativa mensagem para
apreciação.

JUSTIFICATIVA

Tais instituições são conhecidas como asilos ou abrigos para idosos. Diante disso, é comum associar
ILPIs a instituições de saúde. Mas elas não são estabelecimentos voltados à clínica ou à terapêutica,
apesar de os residentes receberem - além de moradia, alimentação e vestuário - serviços médicos e
medicamentos.

O presente projeto visa garantir atendimento para esses residentes em hospitais para prevenir a
disseminação de doenças contagiosas entre os idosos, por meio da transferência dos residentes destes
equipamentos para hospitais, em leitos de enfermaria ou UTI de acordo com os casos.

O objetivo é evitar que o idoso acometido por determinadas doenças, contamine outros idosos, além de
cuidadores.

O projeto visa ainda, por meio de ações de publicidade do Governo, estimular a mobilização dos entes
privados, por meio de campanha de doação e apoio a essas instituições.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A Lex Fundamentalis, em seu bojo, estabelece o seguinte:

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.

Os entes federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, que
no nível municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.

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

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

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

Enfatiza-se que a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, :in verbis

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

(...)

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

Nesse sentido, a CF/88 em seu art. 196     fundamenta que tal matéria é dever do Estado garantir tais
direitos :

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

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.

A Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das formas,
estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, que 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 princípios de respeito à Constituição Federal, à unidade da
Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à probidade
administrativa, respectivamente.

DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

A propositura em tela é um direito consagrado na Constituição Federal/88, dentre os Direitos
Fundamentais, a fim de proteger a dignidade da pessoa humana no seu art. 1º, inciso III, :in verbis

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático
de direito e tem como fundamentos:

(...)

III – a dignidade da pessoa humana; (grifo inexistente no original)

Aborda-se fundamentando a dignidade da pessoa humana, a saúde e os direitos sociais, posto que, a
matéria enseja na proteção a vida de pessoas idosas que vivem em situação muitas vezes de esquecimento
em asilos de idosos e que  no momento de pandemia que se encontra o mundo, necessitam de cuidados
para não se contaminarem com o corona vírus pois vivem todas em um ajuntamento, podendo transmitir o
vírus quando retornam de hospitais ou clinicas de tratamento quando porventura tenham se internado,
bem a transmissão se der pelos profissionais que lhes tratam.

Para tanto, a deputada lança o projeto de indicação para   através da utilização de EPIs seja feita a
prevenção do contágio do vírus  nessas unidade de asilo ou abrigo para idosos ILPI, por  tempo que durar
a pandemia,  ressaltando que tal grupo se enquadra no de risco e que será arcado pelo Governo do Estado.

, é resguardado pelos direitos sociais descritos no art. 6º, CF/88 a seguir:

Art. 6º São direitos sociais a educação, , a alimentação, o trabalho, aa saúde
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, , na forma destaa assistência aos desamparados
Constituição. (grifo inexistente no original)
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Entendemos que a matéria a que se refere o projeto de Indicação  é abrangida pelassub examine
Constituições Federal e Estadual, e sem sombra de dúvida, está relacionada não somente a dignidade e
ao amparo social aos idosos,   mas a saúde pública no momento tão preocupante que se vive no

 posto que  como bem reza a ementa, “mundo, , “DISPÕE SOBRE O APOIO NA MANUTENÇÃO
DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), NO ÂMBITO DO
ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO
CORONAVÍRUS, O COVID-19.”

DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA

No que se refere à competência legislativa a Carta Magna da República prevê as regras de competência
entre a União, os Estados e o Distrito Federal para respectivamente, em seus art. 23, inciso II e  V e art.
24, inciso XII e  parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º  , a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

, como evidenciado adiante:podem legislar sobre proteção e defesa da saúde

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

(...)

II –  e assistência pública, da proteção e garantia das pessoascuidar da saúde
portadoras de deficiência;

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

XII – previdência social, ;proteção e defesa da saúde

(...)

§ 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. (grifo inexistente no original)

É, também, norma elencada no art. 16, inciso XII, e parágrafos 1º.2º.3º e inciso XV da Constituição do
Estado do Ceará, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 65/2009:

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

(...)

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

§ 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.
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§ 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. (grifo inexistente no original)

XV – proteção à infância, à juventude e à velhice;

Ademais, no mesmo sentido, a Carta Estadual do Ceará, especificamente, trata da saúde no seu art. 245, 
in litteris:

Art. 245. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à eliminação de doenças e outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às suas ações e serviços. (grifo
inexistente no original)

Com relação a pessoa idosa a Carta Estadual fundamenta em seu art. 285 incisos I e V parágrafo único:

Art. 285. O Poder Público assegurará aos idosos e às pessoas portadoras de
deficiência:

 I – acesso aos serviços de saúde com atendimento humanitário, especializado e
integrado, inclusive a distribuição de medicamentos, próteses, órteses e
implementos aos idosos e deficientes carentes;

V – assistência domiciliar ao idoso carente e abandonado.

Parágrafo único. O Poder Público dispensará apoio técnico-social e financeiro e
material às entidades sociais filantrópicas de utilidade pública, devidamente
legalizadas com mais de cinco anos de serviço

No mais, o   na Lei 10.741/2003 em seus arts. 2º, 3º e 10 fundamenta;Estatuto do Idoso

Art. 2   O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoao

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

         Art. 3   É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Podero

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária.

 Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos

. civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis

Por outro lado, observando o disposto na Carta Política de 1988, que revela a competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre proteção e defesa da
saúde, concluímos que neste campo material compete à União definir as diretrizes, enquanto aos
Estados-membros compete à suplementação das normas gerais, de forma a contemplar as

.                                                                                                                                 particularidades locais
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a.  

a.  

DA INICIATIVA DAS LEIS

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

Vale ressaltar que a competência acima citada , ou seja, é remanescente ou residual remanesce aos
 a iniciativa de assuntos não atribuídos as outras pessoas taxativamente citadas nosDeputados Estaduais

demais incisos do mencionado artigo, como o que estabelece, por exemplo, o inciso II, e § 2º, e alíneas,
do supracitado artigo, da Carta Estadual

Entretanto, a Lei Maior Estadual diz expressamente em seu art.  que:60, inciso I,  II

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I ;– aos Deputados Estaduais

II – ao Governador do Estado;

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

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;

(...)

matéria orçamentária.

Salienta-se que a proposição legal em estudo, adentra em , uma vez que suamatéria orçamentária
criação geraria despesas ao Poder Público por meio de seus órgãos competentes.

No âmbito do Estado  ( ) em relação, a competência material ou administrativa Art. 23/CF e Art. 15,/CE
à matéria legislativa em questão cabe à Secretaria da Saúde e Secretaria de Proteção Social, Justiça,

 cuja competência e iniciativa legislativa é do Chefe doCidadania, mulheres e Direitos Humanos,
Poder Executivo Estadual ( ).Arts. 88, II, III e VI, e 60, § 2º e suas alíneas, CE/89

Foi reconhecido pela Nobre Parlamentar, quando preferiu , valendo ressaltar que a sede da Indicação a
separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados pelo nosso Ordenamento

, artigo 2º, da Carta Magna Federal:Constitucional

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

A Lei Maior Estadual também atribui ao Governador, através do seu artigo 60, § 2º, alíneas “c” e “e”, a
iniciativa privativa de leis que disponham sobre: “ ,  tributária e organização administrativa matéria

, serviços públicos e pessoal, da administração direta, autárquica e fundacional.” eorçamentária
“criação,  e  das  e .”estruturação atribuições Secretarias de Estado órgãos da administração pública
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Nos dizeres do mestre José Afonso da Silva, “A desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescem as
 atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento do outro.” [1]

Assim leciona o Mestre Hely Lopes Meireles, sobre o vício de iniciativa: “Essa privatividade de iniciativa
do executivo torna inconstitucional o projeto oriundo do legislativo, ainda que promulgado e sancionado
pelo chefe do executivo, porque as prerrogativas constitucionais são irrenunciáveis por seus titulares.” [2]

Observamos então, pela boa leitura dos dispositivos legais sobreditos (artigos 60, § 2º, alíneas “c” e “e”
), que somente o Chefe do Executivo Estadual poderiae 88, incisos II, III e VI, da Carta Magna Estadual

propor Lei atinente a atribuições das Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos.

DO PROJETO DE INDICAÇÃO

Com efeito, percebe-se que a Ilustre Deputada, ciente da imposição constitucional quanto ao devido
procedimento legal, encaminhou o projeto em estudo na forma de indicação, conduta esta adequada e
desprovida de qualquer vício de iniciativa.

No que concerne a projeto de indicação, por ser de relevante interesse social, a proposição encontra
amparo legal no que dita o art. 58, §§ 1º e 2º da Constituição Estadual, in verbis:

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(...)

§ 1º.  Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse público, o
Deputado poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente
Projeto de Lei, na forma de Indicação.

§ 2º. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do
Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à Assembleia Legislativa de
sua conveniência ou não.

No mesmo sentido, estabelece o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará –
Resolução 389, de 11 de dezembro de 1996, em seus artigos 196, inciso II, alínea “f”, art. 206, inciso VI e
art. 215 respectivamente :in verbis

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação

(...)

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

(...)

VI – de indicação.

                                          (...)
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Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de 
, que não caibam projeto de lei, resolução, de decreto legislativo,interesse público

bem como

em requerimento. (grifo inexistente no original)

O acesso a equipamentos de proteção de saúde na busca pelo cuidado da vida dos idosos e dos
profissionais de saúde que cuidam dessas pessoas no momento da pandemia do Covid 19, é louvável e
são deveres do Estado, protegidos constitucionalmente com fulcro na Constituição Federal/88 nos artigos
23, inciso II e 24, inciso XII, como também na Constituição Estadual do Ceará, nos artigos 15, inciso II e
16, inciso XII. Especificamente, nos arts. 196,  CF/88, art. 245 e 285 da Constituição Estadual do Ceará.

Constata-se ainda, através dos dispositivos transcritos, que a Nobre Parlamentar ao apresentar o projeto
em comento, escolheu a sede de indicação, pois, enfoca matéria relativa à organização e ao
funcionamento do Poder Executivo e da administração estadual  uma vez que a , saúde  e a e proteção

 são funções pertencentes as , portanto subordinadas ao Podersocial e direitos humanos Secretarias
Executivo bem como  gera despesas orçamentárias.

O 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, não há
impedimentos constitucionais para que a matéria em análise seja  ao executivo.indicada

Desta feita, após a análise da propositura em tela  observa-se não haver óbice para que a indicação em,
comento siga os trâmites convencionais, e seja acolhida..

Ademais, por ser matéria de relevante e evidente interesse público, e a mesma encontrar respaldo no que
preceitua o  da Constituição Estadual e no  do Regimento Interno daart. 58, §§ 1º e 2º art. 215
Assembleia Legislativa, não há impedimento para que haja a indicação contida na presente propositura.

Outrossim,  é apenas uma “sugestão” do Poder Legislativo ao Poder Executivo, nãoa indicação
possuindo impedimento constitucional a respeito da competência legislativa para tal, e da mesma forma,
não ferindo o  “princípio da separação dos poderes” consagrado pelas Cartas Políticas Federal e Estadual
em seus artigos 2º e 3º, respectivamente.

CONCLUSÃO

Face ao exposto somos de parecer  à regular tramitação da presente proposição, pois aFAVORÁVEL
mesma se ajusta à exegese do artigo 58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual, acrescidos pela Emenda
Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, como também aos artigos
196, inciso II, alínea “f” e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
(Resolução 389 de 11/12/96).

É o parecer, salvo melhor juízo.

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

 

 

[1]   SILVA, José Afonso da. . 26. ed. São Paulo: Malheiros,Curso de direito constitucional positivo
2006. p. 111.
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[2]  MEIRELLES, Hely Lopes, , 20. ed. São Paulo: Malheiros, 1995,Direito administrativo brasileiro
p. 363

 

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Juliocésar Filho

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 ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 54/2020

 

DISPÕE SOBRE O APOIO NA MANUTENÇÃO DAS
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA
IDOSOS (ILPI), NO ÂMBITO DO ESTADO DO
CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE
ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS, O
COVID-19.

 

 

PARECER

 

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do Projeto de Indicação nº 54/2020, proposto pela Deputada Érika Amorim, o qual dispõe sobre
o apoio na manutenção das instituições de longa permanência para idosos (ILPI), no âmbito do Estado do
Ceará, durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus, o COVID-19.

Na justificativa do Projeto de Indicação, a autora destaca que "Tais instituições são conhecidas como
asilos ou abrigos para idosos. Diante disso, é comum associar ILPIs a instituições de saúde. Mas
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elas não são estabelecimentos voltados à clínica ou à terapêutica, apesar de os residentes receberem
- além de moradia, alimentação e vestuário - serviços médicos e medicamentos.”

Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, às fls. 07/14, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se
encontra em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
Projeto de Indicação ora examinado.

Referido Projeto de Indicação dispõe sobre o apoio na manutenção das instituições de longa permanência
para idosos (ILPI), no âmbito do Estado do Ceará, durante o período de enfrentamento ao novo
coronavírus, o COVID-19.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência residual dos Estados, conforme o previsto no art. 25, §1º, da Constituição Federal de
1988, uma vez que lida sobre assunto que não lhe é vedado ou que fora previamente disposto em
competência de outro ente federado. Além disso, vale ressaltar que lida com a organização político
administrativa de ente público, estando, portanto, inserida na competência do ente respectivo para tal auto
administração, nos termos do art. 18 deste mesmo diploma. Portanto, verifica-se a devida competência do
Estado do Ceará para legislar sobre o assunto supracitado.

A proposta segue, em sua base, os ditames de iniciativa dos Deputados Estaduais, proposto no art. 60, I,
da Constituição Estadual, onde se encontra a competência residual destes parlamentares. Portanto, uma
vez que estes não se encontram previstos no texto do art. 60, §2º, em suas alíneas, verifica-se a devida
consonância legal.

 

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 54/2020, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA
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A Sua Excelência o Senhor

Deputado Juliocésar Filho

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

Emendas: Não

Regime de Urgência: NÃO.
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Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação: 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:

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 JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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HUMANOS E CIDADANIA, E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 54/2020

 

DISPÕE SOBRE O APOIO NA MANUTENÇÃO DAS
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA
IDOSOS (ILPI), NO ÂMBITO DO ESTADO DO
CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE
ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS, O
COVID-19.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

 

Trata-se do Projeto de Indicação nº 54/2020, proposto pela Deputada Érika Amorim, o qual dispõe sobre
o apoio na manutenção das instituições de longa permanência para idosos (ILPI), no âmbito do Estado do
Ceará, durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus, o COVID-19.

Na justificativa do Projeto de Indicação, a autora destaca que "Tais instituições são conhecidas como
asilos ou abrigos para idosos. Diante disso, é comum associar ILPIs a instituições de saúde. Mas

26 de 31



elas não são estabelecimentos voltados à clínica ou à terapêutica, apesar de os residentes receberem
- além de moradia, alimentação e vestuário - serviços médicos e medicamentos.”

Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, às fls. 07/14, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se
encontra em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião extraordinária realizada na data de 10 de
junho de 2020, aprovou o Projeto de Indicação em comento, seguindo o voto do parlamentar (relator
designado pela CCJR), que não vislumbrou óbices legais ao projeto, e apresentou parecer favorável com
modificação à sua tramitação (fls.20/22).

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como relator na nas comissões conjuntas, da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca do mérito do Projeto de Indicação ora
examinado.

Referido Projeto de Indicação dispõe sobre o apoio na manutenção das instituições de longa permanência
para idosos (ILPI), no âmbito do Estado do Ceará, durante o período de enfrentamento ao novo
coronavírus, o COVID-19.

A matéria visa a concessão de um auxílio, tanto operacional quanto financeiro, às instituições de longa
permanência para idosos (ILPI) durante o estado de calamidade pública vivido no Estado do Ceará. A
medida tem como foco que essas instituições possam atuar de maneira plena durante a pandemia,
podendo garantir a saúde e a dignidade de inúmeros idosos. A matéria é meritória, pois tem como
objetivo uma política pública de reforço ao enfrentamento da pandemia do COVID-19. Vale ressaltar que
sua viabilidade técnica fica sujeito a uma análise específica do Poder Executivo, o que é respeitado uma
vez que se trata de tão somente projeto de indicação.

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 54/2020, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO
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