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I — RELATÓRIO 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer quanto 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa da proposição de 
iniciativa da Deputada Aldilene Souza, cujo conteúdo, em síntese, é instituir a Política 
Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down no âmbito do Estado do Amapá. 

Cumprindo o disposto no art. 134 do Regimento Interno, o Projeto de Lei 
Ordinária n° 0173/22-AL foi devidamente lido no expediente da Sessão Ordinária deste 
Poder Legislativo para conhecimento dos Deputados e, em seguida, veio para análise 
desta Comissão. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 104, da Constituição do Estado 
do Amapá, combinado com o art. 36, I, do Regimento Interno, analisar a proposição 
quanto aos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

É o breve relatório. 

li —VOTO DO RELATOR 

A proposta em análise objetiva, precipuamente, instituir uma Política 
Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down no âmbito do Estado do Amapá, 
tratando sobre princípios 

Tratando-se de projeto que visa instituir Política Pública, faz-se necessário 
analisar, de inicio, se a proposição em tela contém características atinentes às hipóteses 
de iniciativa legislativa reservada (art. 104, parágrafo único, da Constituição do Estado 
do Amapá). Para tanto, deve-se atentar ao fato de que tal conclusão não pode derivar 
pura e simplesmente das terminologias adotadas pelo legislador, nem se limitar ao 
exame superficial da temática elencada no presente Projeto de Lei. 



Assim sendo, em simetria constitucional ao art. 61, § 10, inciso II, "a" e "h" 
da Constituição Federal, prevê o artigo 104, parágrafo único, inciso V, da Constituição 
do Estado do Amapá, in verbis: 

Art. 104. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral 
de Justiça e aos cidadãos nos casos e na forma prevista nesta 
Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham sobre: 

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e 
órgãos da administração pública estadual; 

Conforme se observa, as leis que disponham sobre criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública estadual 
estarão inseridas no exercício da direção superior do Executivo Estadual, caso em que 
existirá expressa reserva constitucional de iniciativa legislativa conferida ao Governador 
do Estado. 

Entretanto, no caso especifico do projeto em análise, deve-se atentar ao 
fato de que não se visualiza, a priori, dispositivo que objetive criar ou alterar a estrutura 
de qualquer órgão da Administração Pública, nem mesmo ressignificar as atribuições já 
conferidas á Secretaria de Saúde. 

Conforme disposto art. 2° do projeto em tela, a Política Estadual de 
Orientação sobre a Síndrome de Down será constituída por um conjunto de princípios 
voltados para a compreensão, o apoio, a educação, a saúde, a qualidade de vida, o 
trabalho e o combate ao preconceito em relação ás pessoas com Síndrome de Down, 
aos seus familiares, aos educadores e aos profissionais de saúde. 

Nesse sentido, a formulação da política pública em estudo não configura, 
por si só um redesenho das atribuições de qualquer órgão estadual, mas apenas visa 
racionalizar a atuação governamental para assegurar a realização de direitos sociais já 
constitucionalmente assegurados. 

Conforme o art. 23, II, da CF/88, é competência comum 

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

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência; 

Nesse sentido leciona João Trindade Cavalcante Filho, citando Ronaldo 
Jorge Araújo Vieira Junior e Amanda do Carmo Lopes Olivo Mendonça Monteiro, em 
publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado Federal sobre o temal: 

"É necessário distinguir a criação de uma nova atribuição (o 
que é vedado mediante iniciativa parlamentar) da mera 
explicitação e/ou regulamentação de uma atividade que já cabe 
ao órgão. [.. .] Em sentido semelhante, Ronaldo Jorge Araújo Vieira 
Junior sustenta que a iniciativa privativa do Presidente da Republica 
diz respeito à elaboração de normas que remodelem as atribuições 
de órgão pertencente à estrutura da Administração Pública válida e 

https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-122-
limites-da-iniciativa-parlamentar-sobre-politicas-publicas-uma-proposta-de-releitura-do-art.-61-ss-lo-ii-e-da-
constituicao-federal/view 
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livre de vícios. Na verdade, assi eminentemente administrativo. 
Igualmente, Amanda do Carmo Lopes Olivo Mendonça Monteiro 
defende que, nesses casos [de formulação de políticas públicas], 
pode o Poder Legislativo dar inicio ao processo legislativo. (...) a 
iniciativa parlamentar é perfeitamente como entendemos, a autora 
considera que: o que não se admite é que, a pretexto de legislar 
sobre matéria a cuja iniciativa não foi reservada ao Executivo, 
a propositura de iniciativa parlamentar adentre nessas 
matérias, criando atribuições a órgãos do Executivo ou até 
mesmo dispondo sobre matérias de cunho". 

De igual modo, como exemplo de política pública criada a partir de iniciativa 
parlamentar no cenário nacional, tem-se a Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 
que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, que define quem são as pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
(art. 1°), atribuindo-lhes direitos específicos (art. 3°), e estabelecendo diretrizes da 
política nacional de proteção (art. 2°). 

Portanto, mostra-se legitima a possibilidade de o parlamentar exercer sua 
iniciativa legislativa em sede de política pública, visto que não ocasiona a transformação 
material da atuação de órgão ou secretaria, mas tão somente trata de funções 
institucionais que já devem ser implementas pelo Estado, tragando diretrizes para o 
respectivo desenvolvimento, senão vejamos: 

Art. 3° São objetivos da Política Estadual de Orientação sobre 
Síndrome de Down: 
I - sensibilizar todos os setores da sociedade para estimular 
atividades de divulgação, proteção e apoio as pessoas com 
Síndrome de Down e aos seus familiares; 
II - informar a comunidade a respeito das principais questões 
envolvidas na convivência e no trato das pessoas com Síndrome 
de Down; 
Ill - instituir um conjunto de ações, em parceria com a sociedade, 
voltado para a compreensão, o apoio, a educação, a saúde, a 
qualidade de vida, o trabalho e a coibição ao preconceito em 
relação as pessoas com Síndrome de Down, aos seus familiares, 
aos educadores e aos agentes de saúde; 
IV - implantar atividades de comunicação com os diversos setores 
do Poder Público e organizações da sociedade afins, para a 
prestação de informações ao público a respeito da Síndrome de 
Down, tendo em vista a educação, a saúde, o trabalho e a pratica 
de modalidades esportivas e artísticas para as pessoas com a 
síndrome; 
V - divulgar ações referentes à conscientização sobre Síndrome de 
Down junto aos estabelecimentos de ensino da rede pública e 
privada do Estado, com ações de esclarecimentos e palestras, bem 
como o combate ao preconceito, visando a inclusão nas escolas; 
VI - incrementar a interação entre profissionais da Saúde, da 
Educação, familiares e pessoas com a síndrome, objetivando a 
melhoria da qualidade de vida destes últimos e o aprimoramento 
dos profissionais e o preparo de familiares quanto a aplicação de 
conceitos técnicos na convivência com as pessoas com Síndrome 
de Down. 

Considerando ainda os elementos da técnica legislativa, restam atendidos 
os demais requisitos previstos na Lei complementar n° 0024/04, que dispõe sobre a 
elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis e demais atos normativos 
estaduais. 
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Pelo exposto, na condição de relatora do projeto em discussão, entendo 
que a proposição da ilustre Deputada Aldilene Souza é constitucional. Nesse sentido, o 
voto é pela APROVAÇÃO ao Projeto de Lei Ordinária n° 0173/2022-AL. 

Deputada EDNA 

Relatora 
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III — DECISÃO DA COMISSÃO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá, em reunião realizada nesta data, aprovou o Parecer da Relatora 
ao Projeto de Lei n° 0173/22-AL. 

Macapá, Z.D -de A de 2022. 

VOTOS A FAVOR: 

Deputado J 1 PONTES 
PDT — Pr idente 

Deputado PAULO LEMOS 
PSOL (membro) 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 
REPUBLICANOS (membro) 

Deputado JAIME PEREZ 
PTC (suplente) 

VOTOS CONTRA: 

Deputada AUZIER 
PSD ( mbr 

DepLitado AFRO') NE 
PL membro) 

Deputado Dr. NEGRÃO 
PP (suplente) 

Deputado JESUS PONTES 
PTC — Presidente 

Deputado PAULO LEMOS 
PSOL (membro) 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 
REPUBLICANOS (membro) 

Deputado JAIME PEREZ 
PTB (suplente) 

Deputada EDNA AUZIER 
PSD (membro) 

Deputado CHARLY JHONE 
PL (membro) 

Deputado Dr. NEGRÃO 
PSDB (suplente) 
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