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GABINETE DA DEPUTADA ADERLANIA NORONHA

PROJETO DE INDICAÇÃO
18/06/2020

ASSEGURA ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS
GESTANTES OU ADOTANTES O DIREITO À
LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 (CENTO E OITENTA)
DIAS E AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, EM
CASO DE NASCIMENTO DE FILHO OU NO CASO DE PAI
ADOTANTE, O DIREITO À LICENÇA-PATERNIDADE DE 45
(QUARENTA E CINCO) DIAS, SEM PREJUÍZO DO CARGO E
DA REMUNERAÇÃO, ENQUANTO PERDURAR A
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO
ESTADO DO CEARÁ. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ RESOLVE:

Art. 1º Ficam assegurados às servidoras públicas estaduais gestantes ou adotantes o direito à
licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias e aos servidores públicos estaduais, em caso de
nascimento de filho ou no caso de pai adotante, o direito à licença-paternidade de 45 (quarenta e cinco)
dias, sem prejuízo do cargo e da remuneração, enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus no
âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º 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 uma mensagem para
apreciação.

 

Plenário, 17 de junho de 2020.

 

 

ADERLÂNIA NORONHA
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DEPUTADA ESTADUAL
 

 

 

JUSTIFICATIVA

 

De acordo com as secretarias estaduais de saúde, mais de 44 (quarenta e quatro) mil pessoas já morreram
em decorrência da covid-19 desde o início da pandemia. O Brasil atingiu, neste mês de junho, a marca de
mais de 904 (novecentos e quatro) mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O Ceará é o terceiro
Estado brasileiro com o maior número de casos confirmados e óbitos, ficando atrás apenas de São Paulo e
Rio de Janeiro. Segundo dados, já são quase 100 (cem) mil cearenses contaminados e mais de 5 (cinco)
mil mortos em consequência da covid-19. Diante desse cenário dramático, novas soluções precisam ser
criadas, inclusive no que concerne aos direitos dos pais e de seus filhos.

Assim, considerando a necessidade de isolamento social e entendendo a vulnerabilidade dos bebês e de
suas mães nesse contexto, é preciso garantir condições para que as mulheres permaneçam em
licença-maternidade até os seis meses de vida dos recém-nascidos, pois, além de a amamentação
exclusiva fortalecer o sistema imunológico da criança e ajudar a prevenir doenças respiratórias, não é
razoável que as mães continuem colocando a sua própria vida e a de seus bebês em risco, bem como que
elas reassumam seus postos de trabalho, pois uma possível sobrecarga, mesmo que em home office,
compromete a disponibilidade para amamentar de maneira exclusiva.

Ademais, a presente proposição prevê também a ampliação da licença-paternidade dos atuais 5 dias para
o total de 45 dias, permitindo, assim, que os pais possam ficar em casa mais disponíveis para os cuidados
com o bebê e a mãe, além de não sofrerem o risco de contrair o novo coronavírus.  

Ante o exposto, por considerar de fundamental importância este projeto, solicito aos meus pares sua
aprovação.

 

 

ADERLÂNIA NORONHA

DEPUTADA ESTADUAL
 

DEPUTADA ADERLANIA NORONHA

DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
25/06/2020

LIDO NA 50ª (QUINQUAGESIMA) SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO SISTEMA
DE DELIBERAÇÃO REMOTA – SDR DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 25 DE JUNHO
DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres | CEP 60.170-900 | Fortaleza – Ceará 

DISQUE ASSEMBLEIA 0800 280 2887 
 

 
 
 
 
Memo nº 51/2020                                                         Fortaleza/Ce,  25 de Junho de 2020. 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora Deputada Aderlânia Noronha, 
 
Venho à presença de Vossa excelência, solicitar a COAUTORIA do Projeto de Indicação 
nº 83/2020, que assegura as servidoras públicas estaduais ou adotantes o direito à 
licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias e aos servidores públicos estaduais, 
em caso de nascimento de filho ou no caso de pai adotante, o direito à licença-
paternidade de 45 (quarenta e cinco) dias, sem prejuízo do cargo e da remuneração, 
enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus no âmbito do Estado do Ceará. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

 
Érika Amorim 

Deputada Estadual – PSD 
 

 

De Acordo. 
Fortaleza, 25/06/2020 

 
 

 
 
                Dep. Aderlânia Noronha 

 

  De Acordo. 
Fortaleza, 25/06/2020 

   
 

            
                   Dep. Érika Amorim 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
01/07/2020

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 083/2020

AUTORIA: DEPUTADA ADERLÂNIA NORONHA

MATÉRIA: ASSEGURA ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS
GESTANTES OU ADOTANTES O DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE DE
180 (CENTO E OITENTA) DIAS E AOS SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS, EM CASO DE NASCIMENTO DE FILHO OU NO CASO DE PAI
ADOTANTE, O DIREITO À LICENÇA-PATERNIDADE DE 45 (QUARENTA E
CINCO) DIAS, SEM PREJUÍZO DO CARGO E DA REMUNERAÇÃO,
ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

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 ExcelentíssimaProjeto de Indicação nº 083/2020
Senhora , que Deputada Aderlânia Noronha “ASSEGURA ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS
ESTADUAIS GESTANTES OU ADOTANTES O DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE DE
180 (CENTO E OITENTA) DIAS E AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, EM CASO DE
NASCIMENTO DE FILHO OU NO CASO DE PAI ADOTANTE, O DIREITO À
LICENÇA-PATERNIDADE DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, SEM PREJUÍZO DO
CARGO E DA REMUNERAÇÃO, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ.”
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DO PROJETO 

 

Dispõem os artigos da presente propositura: 

 

Art. 1º Ficam assegurados às servidoras públicas estaduais gestantes ou adotantes o direito à
licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias e aos servidores públicos estaduais, em caso de
nascimento de filho ou no caso de pai adotante, o direito à licença-paternidade de 45 (quarenta e cinco)
dias, sem prejuízo do cargo e da remuneração, enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus no
âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º 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 uma mensagem para
apreciação.

 

 

DA JUSTIFICATIVA

 

Justifica a ilustre Parlamentar que: “De acordo com as secretarias estaduais de saúde, mais de 44
(quarenta e quatro) mil pessoas já morreram em decorrência da covid-19 desde o início da pandemia. O
Brasil atingiu, neste mês de junho, a marca de mais de 904 (novecentos e quatro) mil pessoas infectadas
pelo novo coronavírus. O Ceará é o terceiro Estado brasileiro com o maior número de casos confirmados
e óbitos, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo dados, já são quase 100 (cem) mil
cearenses contaminados e mais de 5 (cinco) mil mortos em consequência da covid-19. Diante desse
cenário dramático, novas soluções precisam ser criadas, inclusive no que concerne aos direitos dos pais e
de seus filhos.

 

Assim, considerando a necessidade de isolamento social e entendendo a vulnerabilidade dos bebês e de
suas mães nesse contexto, é preciso garantir condições para que as mulheres permaneçam em
licença-maternidade até os seis meses de vida dos recém-nascidos, pois, além de a amamentação
exclusiva fortalecer o sistema imunológico da criança e ajudar a prevenir doenças respiratórias, não é
razoável que as mães continuem colocando a sua própria vida e a de seus bebês em risco, bem como que
elas reassumam seus postos de trabalho, pois uma possível sobrecarga, mesmo que em home office,
compromete a disponibilidade para amamentar de maneira exclusiva.

 

Ademais, a presente proposição prevê também a ampliação da licença-paternidade dos atuais 5 dias para
o total de 45 dias, permitindo, assim, que os pais possam ficar em casa mais disponíveis para os cuidados
com o bebê e a mãe, além de não sofrerem o risco de contrair o novo coronavírus. 

 

Ante o exposto, por considerar de fundamental importância este projeto, solicito aos meus pares sua
aprovação.”
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FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 

.

A proposição em baila destaca-se por seu relevante interesse público e passaremos agora a analisá-la sob
seus aspectos constitucionais, legais e doutrinários.

 

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;

 

A competência legislativa diz respeito ao poder de criação de leis, de inovação do mundo jurídico pelo
parto de novo diploma normativo (arts. 22 a 24 da CF/88).
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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.

 

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.

 

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.

 

Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que a presente propositura, ao “Assegurar às
servidoras públicas estaduais gestantes ou adotantes o direito à licença-maternidade de 180 (cento e
oitenta) dias e aos servidores públicos estaduais, em caso de nascimento de filho ou no caso de pai
adotante, o direito à licença-paternidade de 45 (quarenta e cinco) dias, sem prejuízo do cargo e da

 remuneração, enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus no âmbito do Estado do Ceará”,
versa sobre a organização e funcionamento do Poder Executivo e da administração estadual,
notadamente tendo como órgão responsável a Secretaria da Sáude, subordinada, portanto, ao

.Poder Executivo

 

A matéria em apreço objetiva a necessidade de isolamento social e, em especial, a vulnerabilidade dos
bebês e de suas mães nesse contexto, sendo preciso garantir condições para que as mulheres permaneçam
em licença-maternidade até os seis meses de vida dos recém-nascidos, pois, além de a amamentação
exclusiva fortalecer o sistema imunológico da criança, também ajudar a prevenir doenças respiratórias.

 

Destarte, a matéria ventilada no projeto de indicação é de iniciativa privativa do Governador do
, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, que atribui ao Chefe doEstado do Ceará

, senão vejamos:Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco
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Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I. Aos Deputados Estaduais;

(...)

§ 2º. São de iniciativa do Governador do Estado as leis 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)

 

A Constituição do Estado do Ceará ainda oferece reforço a esses dispositivos, quando determina que:

                     

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

 

Tudo isto, aliás, foi reconhecido pela Nobre Parlamentar quando  valendopreferiu a sede da Indicação,
ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados pelo nosso
Ordenamento Constitucional, artigo 2º, da Carta Magna Federal:

 

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

 

Assim, em consonância com as considerações acima evidenciadas e com o teor dos artigos supra, a
matéria a que se refere o Projeto de Indicação  não encontra qualquer vedação imposta pelassub examine
Constituições Federal e Estadual, vez que proposta via Projeto de Indicação.

 

 

11 de 32



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.

 

Logo,  – por intermédio de projeto de indicação – , ao sugerir e não ao determinar não invadiu a
 não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três poderes,,seara do Poder Executivo

evidenciando-se desta forma, perfeita sintonia com o que preceitua o princípio da tripartição dos poderes
consagrado por nossas Constituições Federal e Estadual.

 

No que concerne a projeto de lei, 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

 (grifo inexistente no original)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

(...)
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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.

                                         (...)

 

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. (grifos inexistentes no original)

 

Desta feita, após a análise da propositura em tela  observa-se não haver óbice para que a indicação em,
análise siga os trâmites convencionais, e se acolhido o objeto pelo Executivo, possa transformar-se em
Lei.

 

Ademais, por ser matéria de relevante e evidente interesse público, que não caberia em projeto de lei,
 e a mesma encontrar respaldo no,de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento

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.

 

Enfatiza-se que  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 FAVORÁVEL à regular tramitação da presente proposição, pois a
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”, 206, inciso VI e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).

 

É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

 

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

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Data da criação:  01/07/2020 22:24:00  Data da assinatura:  01/07/2020 22:24:09

CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
01/07/2020

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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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PI 83/2020 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJR

  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  01/07/2020 23:12:00  Data da assinatura:  01/07/2020 23:12:05

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
01/07/2020

De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  08/07/2020 23:10:51  Data da assinatura:  08/07/2020 23:11:12

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
08/07/2020
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
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 ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 83/2020.

  Autor:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Usuário assinador:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Data da criação:  09/07/2020 10:16:35  Data da assinatura:  09/07/2020 10:19:03

GABINETE DO DEPUTADO SALMITO

PARECER
09/07/2020

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 083/2020

Assegura às servidoras públicas estaduais gestantes ou
adodantes o direito à licença-maternidade   de 180 (cento e
oitenta) dias e aos servidores públicos estaduais, em caso de
nascimento de filho ou no caso de pai adodante, o direito à
licença-paternidade de 45 (quarenta e cinco) dias, sem
prejuízo do cargo e da remuneração, enquanto perdurar a
pandemia do novo coronavírus no âmbito do Estado do Ceará.

Autora: Deputada Aderlânia Noronha.

 

I – RELATÓRIO

Trata-se da análise do Projeto de Indicação nº 083/2020, de autoria da nobre Deputada Aderlânia
Noronha, que “Assegura às servidoras públicas estaduais gestantes ou adodantes o direito à
licença-maternidade   de 180 (cento e oitenta) dias e aos servidores públicos estaduais, em caso de
nascimento de filho ou no caso de pai adodante, o direito à licença-paternidade de 45 (quarenta e cinco)
dias, sem prejuízo do cargo e da remuneração, enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus no
âmbito 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.

Quanto à admissibilidade jurídico-constitucional, não se verifica nenhum óbice a regular tramitação do
Projeto de Indicação em tela, uma vez que existem previsões constitucionais que tornam imperiosa a
tramitação da matéria por esta via. É importante destacar que o assunto tratado no Projeto é de iniciativa
do Governador do Estado do Ceará, conforme dispõe a Constituição Estadual do Ceará, nestes termos:
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“Art. 60. Cabe a iniciativa de Lei:

I – aos Deputados Estaduais;

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.”

 

É importante ressaltar o que dispõe o art. 88, nos incisos II, III e VI da Carta Magna Estadual:

“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;”

 

No que se refere ao Projeto de Indicação, assim dispõe o art. 58 §1º da Carta Magna Estadual, acrescido
pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994, in verbis:

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

I – emendas à Constituição;

II – leis complementares;

III – leis ordinárias;

IV – leis delegadas;

V – decretos legislativos;

VI – resoluções.

20 de 32



§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.”

 

No mesmo sentido dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno desta Casa
Legislativa (Resolução 389, de 11 de dezembro de 1996), respectivamente:

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

(…)

II – projeto:

(…)

f) de indicação.

(…)

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

 

Destaca-se, portanto, que a Nobre Parlamentar apresentou Projeto de Indicação sugerindo ao Poder
Executivo medida de interesse público que não caberia em projeto de lei, de resolução, de decreto
legislativo, bem como em requerimento, não invadindo a seara do Poder Executivo, em absoluta
conformidade com os dispositivos e princípios consagrados nas Constituições Federal e Estadual.

Assim, podemos observar que o Projeto de Indicação em análise encontra-se em harmonia com os
ditames constitucionais e com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, não
havendo nenhum impedimento para sua regular tramitação.

 

III – VOTO

Diante das considerações expostas, no que nos compete analisar, apresentamos PARECER
 ao Projeto de Indicação nº 083/2020.FAVORÁVEL

É o nosso parecer.

DEPUTADO SALMITO

DEPUTADO (A)
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Gabinete do Deputado Estadual Queiroz Filho 

Av. Desembargador Moreira, 2807 – gabinete 507, bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE 

CEP: 60.170-900 – Telefone: (85) 3277.2741 

 

 

 
MEMO Nº______ /2020/507/GDQF 

                                                         Fortaleza, 09 de julho de 2020. 

 

 
Excelentíssima Sra. 

Deputada Aderlânia Noronha 

 

 
 Venho por meio deste, solicitar a V.Exa. a coautoria do Projeto de Indicação nº. 
83/2020 que “ASSEGURA ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS GESTANTES 
OU ADOTANTES O DIREITOÀ LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 (CENTO E 
OITENTA) DIAS E AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, EM CASO DE 
NASCIMENTO DE FILHO OU NO CASO DE PAI ADOTANTE, O DIREITO À 
LICENÇA-PATERNIDADE DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, SEM PREJUÍZO 
DO CARGO E DA REMUNERAÇÃO, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ.”. 

 

Renovo protestos da mais elevada estima e consideração.  
 

 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

QUEIROZ FILHO 
Deputado Estadual – PDT 

 

 

 

Concordo com o pedido. 

 

 

Fortaleza-CE. 09/ 07/2020. 

 

 

 

Dep. Aderlânia Noronha 
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  Descrição:   CONCLUSÃO DA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  09/07/2020 18:14:46  Data da assinatura:  09/07/2020 18:15:05

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
09/07/2020
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANETES
DATA EMISSÃO: 20/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

      

47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA      Data 09/07/2020

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NAS COMISSÕES CONJUNTAS - COFT; CTASP; CDHC

  Autor:  99437 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

  Usuário assinador:  99617 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Data da criação:  16/07/2020 12:52:52  Data da assinatura:  16/07/2020 12:57:37

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MEMORANDO
16/07/2020
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

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

COMISSÕES DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO

E SERVIÇO PÚBLICO; E DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

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.
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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 ELMANO FREITAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM EXERCICIO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   CONJUNTAS

  Autor:  99062 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

  Usuário assinador:  99062 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

  Data da criação:  18/07/2020 20:43:41  Data da assinatura:  18/07/2020 20:43:49

GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
18/07/2020

COMISSÕES DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 83/2020

 

 

ASSEGURA ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS
GESTANTES OU ADOTANTES O DIREITO À
LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 (CENTO E OITENTA)
DIAS E AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, EM
CASO DE NASCIMENTO DE FILHO OU NO CASO DE PAI
ADOTANTE, O DIREITO À LICENÇA-PATERNIDADE DE 45
(QUARENTA E CINCO) DIAS, SEM PREJUÍZO DO CARGO E
DA REMUNERAÇÃO, ENQUANTO PERDURAR A
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO
ESTADO DO CEARÁ.

 

 

PARECER

 

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno
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Trata-se do Projeto de Indicação nº 83/2020, proposto pela Deputada Aderlânia Noronha, o qual assegura
às servidoras públicas estaduais gestantes ou adotantes o direito à licença-maternidade de 180 (cento e
oitenta) dias e aos servidores públicos estaduais, em caso de nascimento de filho ou no caso de pai
adodante, o direito à licença-paternidade de 45 (quarenta e cinco) dias, sem prejuízo do cargo e da
remuneração, enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus no âmbito do Estado do Ceará.

Na justificativa do Projeto de Indicação, a autora destaca que "De acordo com as secretarias estaduais
de saúde, mais de 44 (quarenta e quatro) mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19
desde o início da pandemia. O Brasil atingiu, neste mês de junho, a marca de mais de 904
(novecentos e quatro) mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O Ceará é o terceiro Estado
brasileiro com o maior número de casos confirmados e óbitos, ficando atrás apenas de São Paulo e
Rio de Janeiro. Segundo dados, já são quase 100 (cem) mil cearenses contaminados e mais de 5
(cinco) mil mortos em consequência da Covid-19. Diante desse cenário dramático, novas soluções
precisam ser criadas, inclusive no que concerne aos direitos dos pais e de seus filhos.”

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. 08/15, 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 09 de
julho 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 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 assegura às servidoras públicas estaduais gestantes ou adodantes o direito à
licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias e aos servidores públicos estaduais, em caso de
nascimento de filho ou no caso de pai adotante, o direito à licença-paternidade de 45 (quarenta e cinco)
dias, sem prejuízo do cargo e da remuneração, enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus no
âmbito do Estado do Ceará.

A matéria visa a garantir o direito de licença maternidade e paternidade estendidos durante a pandemia,
tendo em vista que a criança recém nascida, bem como a mãe gestante necessitam de maiores cuidados
em relação a saúde. A matéria é uma forma de garantir a dignidade a família destes servidores públicos e
é tanto beneficial para a administração pública e para o quadro de servidores, quanto as diretrizes de
saúde do Estado. 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.
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Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 83/2020, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
19/07/2020

 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

28ª REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA      Data 09/07/2020

COMISSÕES DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.

DEPUTADO ELMANO FREITAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM EXERCICIO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO
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  Usuário assinador:  99623 - EVANDRO LEITAO_
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PLENÁRIO

DESPACHO
24/07/2020

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO NA 54ª (QUINQUAGESIMA QUARTA)
SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA –
SDR DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE JULHO DE 2020.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL  NA 55ª (QUINQUAGESIMA
QUINTA) SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO SISTEMA DE DELIBERAÇÃO
REMOTA – SDR DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE JULHO DE 2020.

 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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