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Dispõe sobre a criação da Delegacia de Polícia Civil no
Município de Cariús.

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

 

Art. 1º. Fica o Poder Público Estadual autorizado a criar, no âmbito da estrutura organizacional da Polícia
Civil do Estado do Ceará, a Delegacia de Polícia Civil do Município de Cariús-CE.

 

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
consignadas à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará na Lei Orçamentária
Anual.

 

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

 

JUSTIFICATIVA

 

O município de Cariús-Ce tem 64 anos de emancipação política e fica localizado na Região Centro Sul
do Estado, com extensão territorial de 1.061,825 km² e uma população de 18.567 habitantes, conforme
último censo realizado em 2010.

Além dos inúmeros sítios, o município conta ainda com quatro Distritos, são eles: Caipú, São
Bartolomeu, Bela Vista e São Sebastião.

Apesar da sua grande extensão territorial, Cariús conta apenas com um precário destacamento da
Polícia Militar, razão pela qual torna-se necessária a instalação de uma Delegacia de Polícia Civil.

1 de 37



Nesse sentido, não é razoável que um único Destacamento com pouco efetivo policial, preste
assistência por todo o Município de Cariús de forma eficaz. Assim, a solicitação ora pleiteada
justifica-se pelo precário efetivo a disposição da população cariuense.

Ademais, a implantação da Delegacia de Polícia Civil no município é um pleito antigo da população
que toma uma maior dimensão nesse momento de alto índice de criminalidade enfrentado por todo o
Estado do Ceará.

Nesse momento de enfrentamento da criminalidade, se faz necessário o maior número de dispositivos
de segurança possíveis nos municípios do nosso interior do Estado e uma Delegacia no Município de
Cariús dará um grande auxílio ao combate do crime na região.

Portanto, ante ao 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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MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA
CIVIL NO MUNICÍPIO DE CARIÚS

 

 

PARECER

 

                                     Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa Legislativa, 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 Projeto de Indicação nº 245/2019, de
autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Andre Fernandes, que DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CARIÚS.

 

                   O presente projeto de indicação, destaca-se por seu relevante interesse público, que será
analisado sob os aspectos constitucionais, legais e doutrinários.

 

                    Destaca-se a , estabelecendo sobre a matéria pertinente à organizaçãoLex Fundamentalis
político-administrativa da República Federativa do Brasil, a seguir:

 

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.
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                   A Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto, que variam bastante na
sua amplitude. Desta forma, encontramos 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 (art. 18, da Carta Magna).

                                    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.

                    Convém ressaltar, ainda, que por força do Princípio Federativo firmado no art. 18, da Carta
Magna, decorre que cada um dos entes federados possui eleições próprias, competência administrativa
própria para a prestação do serviço público, autonomia administrativa e competência tributária própria.

                         A Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, dispõe :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.

                        Por sua vez, estabelece a Carta Magna Estadual, em seu artigo 14, incisos I e IV:

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;

                        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).

                        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.

                        Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que a presente propositura, ao dispor
SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CARIÚS, versa
sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da administração estadual, notadamente
tendo como órgão responsável a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, subordinada, portanto,
ao Poder Executivo.

                        A matéria em apreço está abrangida pelo rol de atribuições conferidas a Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social, que possui, dentre outras, competência dezelar pela ordem pública e
pela incolumidade das pessoas e do patrimônio, no que diz respeito às atividades de segurança pública,
coordenando, controlando e integrando as ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de
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Bombeiros Militar, da Perícia Forense do Estado do Ceará, da  Academia Estadual de Segurança Pública
do Ceará e da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública que passam a
denominar-se Órgãos da Segurança Pública e Defesa Social.

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

do Executivo à iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco, senão vejamos:

 

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.

 

                       A Constituição do Estado do Ceará 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 administração
estadual, na forma da lei;

                                              Observamos então que somente o Chefe do Executivo Estadual poderia propor Lei
atinente a atribuições das Secretarias de Estado, bem como de órgãos da Administração Pública.

                        O Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, Lei já sancionada, suas
atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembléia Legislativa fazê-lo, ainda que em acréscimo.

 

                        Assim diz o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, da Lei n° 16.710/18, alterada
pela Lei nº 16.863/19:

                        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:

 

                        No TÍTULO II, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, CAPÍTULO I, DA
ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, reza o art. 3º que para os fins daquela Lei, a
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Administração Pública Estadual compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder
Executivo, os quais visam atender às necessidades coletivas.

                        Reza os art. 25 e 27, (TÍTULO IV - DAS SECRETARIAS DE ESTADO, Capítulo VI –
DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), da supracitada lei, que
compete a Superintendência da Polícia Civil, subordinada a Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social:

 

CAPÍTULO VI

Art. 25. Compete à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social:

I - zelar pela ordem pública e pela incolumidade das pessoas e do patrimônio, no que diz respeito às
atividades de segurança pública, coordenando, controlando e integrando as ações da Polícia Civil, da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Perícia Forense do Estado do Ceará, da  Academia
Estadual de Segurança Pública do Ceará e da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança
Pública que passam a denominar-se Órgãos da Segurança Pública e Defesa Social;

II - assessorar o Governador do Estado na formulação de diretrizes e da política de garantia e manutenção
da ordem pública e defesa social;

III - realizar estudos para subsidiar a elaboração, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de
prevenção à violência e contribuir na formulação de estratégias para a Segurança Pública;

IV - elaborar e monitorar a implantação de projetos especiais em segurança pública;

V - articular os assuntos relacionados à Segurança Pública junto a outros órgãos e entidades da
administração estadual e dos municípios;

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

Art. 27.     À Superintendência da Polícia Civil, vinculada operacionalmente à Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social, compete exercer as funções:

I - de polícia judiciária e administrativa, procedendo à apuração das infrações penais, exceto as militares,
realizando as investigações necessárias, por iniciativa própria ou mediante requisições emanadas pelo
Ministério Público ou de autoridades judiciárias;

II - assegurar a proteção e promoção do bem-estar da coletividade e dos direitos, garantias e liberdades
do cidadão;

III - exercer atividades de estímulo e respeito à cidadania, através de ações de natureza preventiva e
educacional;

IV -  fiscalizar as atividades de fabrico, comércio, transporte e uso de armas, munições, combustíveis,
inflamáveis, e outros produtos controlados e, no que couber, de minérios e minerais nucleares e seus
derivados;

V - praticar atos investigatórios e realizar procedimentos atinentes à polícia judiciária estadual;

VI - realizar atividades de inteligência policial;

VII - proteger pessoas e patrimônios, reprimindo a criminalidade;
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VIII - prestar colaboração ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, como órgão auxiliar da função
jurisdicional do Estado;

IX -  manter intercâmbio sobre os assuntos de interesse policial com órgãos congêneres federais e de
outras unidades da Federação;

X -  realizar operações especiais, atendendo às demandas da Coordenadoria Integrada de Operações de
Segurança –CIOPS, e de outros entes do sistema de defesa social e segurança pública estadual;

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

XII -  registrar, manter e dar publicidade dos dados e estatísticas das ocorrências de crimes praticados
contra a comunidade LGBT e contra Mulheres.

                        Diante do exposto, em consonância com o delineado e doutrina exposta, a matéria a que se
refere o Projeto de Indicação  não encontra qualquer vedação imposta pelas Constituiçõessub examine,
Federal e Estadual, vez que proposta é por via Projeto de Indicação.

 

 

DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

                        Com efeito, percebemos que o Nobre Parlamentar, 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, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta
Estadual, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de
22.12.1994, “ex vi”:

 

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 Assembléia Legislativa de sua conveniência
ou não.

 

                        Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, “in verbis”
:

 

11 de 37



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 em requerimento.

                                                                                                                                                                                                   
                                         Destarte, podemos concluir que o Nobre Parlamentar, na proposição de sua
autoria, apenas sugere ao Poder Executivo, na forma de Indicação, medida de interesse público que não
caberia em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

 

                        Logo, ao sugerir – por intermédio de projeto de indicação – e não ao determinar, não
invadiu a seara do Poder Executivo, não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três
poderes, evidenciando-se desta forma, perfeita sintonia com o que preceitua o princípio da tripartição dos
poderes consagrado por nossas Constituições Federal e Estadual.

 

                        O projeto de Indicação em tela, como podemos observar, encontra-se em harmonia com os
ditames constitucionais e com o Regimento Interno desta Casa, não apresentando nenhum impedimento
para sua regular tramitação.

 

 

CONSIDERAÇÕES

     A justificativa apresentada pelo nobre parlamentar ao presente projeto encontra embasamento legal na
Constituição Federal quanto ao principio da dignidade humana, dos direitos sociais, da garantia ao bem
estar e segurança para todos.

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

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Sobre a matéria abordada na presente proposta, a Constituição da República em seu artigo 144, incisos e
parágrafos abaixo transcritos, aduzem sobre organizações, garantias e deveres impostos aos gestores para
garantia das normas processuais vigentes, sua aplicação e condução:

 

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos.
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IV – polícias civis;

§ 4º As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incubem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos

, do Distrito Federal e dos Territórios.Estados

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

 

                   A Constituição Estadual do Ceará, em seus artigos 183 e 184 e seguimentos, estabelecem
diretrizes com relação á legalidade da matéria constitucional, como passa a expor :in verbis

 

Art. 183. A Polícia Civil, instituição permanente orientada com base na hierarquia e
disciplina, subordinada ao Governador do Estado, é organizada em carreira, sendo os
órgãos de sua atividade fim dirigidos por delegados.

 

§ 1º A Chefia da Polícia Civil é privativa de delegado de carreira, de livre escolha do
Governador do Estado.

 

Art. 184. Compete à Polícia Civil exercer com exclusividade as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto militares, realizando as investigações
por sua própria iniciativa, ou mediante requisições emanadas das autoridades judiciárias
ou do Ministério Público.

                              

                        A Lei nº 16.863 de 15 de abril de 2019, alterou alguns dispositivos da Lei nº 16.710/18,
acrescentando artigos e seguimentos, e, conforme proposta apresentada junto a esse órgão legislativo, o
artigo 8º regulamenta o seguinte:

Art. 8º - Respeitadas as limitações estabelecidas nas Constituições Federal e
Estadual, o Poder Executivo regulamentará por decreto a organização, a estrutura
e o funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, da
Superintendência da Policia Civil do Estado do Ceará e da Policia Militar do
Ceará, assim como, as distribuições dos cargos de provimento em comissão.

 

 

CONCLUSÃO

                        Diante do exposto, somos pelo  à regular tramitação doPARECER FAVORÁVEL
presente  de autoria do nobre Parlamentar projeto de indicação nº 245/2019 Deputado Andre Fernandes,
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pois o mesmo se ajusta a legislação vigente, como aos artigos 60, inciso I e 58, §§ 1º e 2º, da Carta
Estadual, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994, artigos 196,
inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará (Resolução nº 389 de 11/12/96), por ser sugestão do Poder Legislativo ao Poder Executivo,
medida de interesse público.

                                               É o parecer, salvo melhor juízo, da CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA
PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ.

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

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

  Descrição:   PI 245/2019 - ENCAMINHAMENTO À COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TÉCNICAS.

  Autor:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Data da criação:  21/08/2019 10:56:17  Data da assinatura:  21/08/2019 10:56:22

CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
21/08/2019

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Coordenador das Consultorias Técnicas.

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 245/2019- ANÁLISE E REMESSA AO PROCURADOR

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  21/08/2019 16:56:09  Data da assinatura:  21/08/2019 16:56:14

COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TECNICAS

DESPACHO
21/08/2019

DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA

16 de 37



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

  Descrição:   PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 245/2019 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJR.

  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  22/08/2019 16:05:14  Data da assinatura:  22/08/2019 16:05:23

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
22/08/2019

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se 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:  04/09/2019 09:00:21  Data da assinatura:  04/09/2019 09:00:26

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
04/09/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Sérgio Aguiar

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:
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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 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 245/2019

  Autor:  99763 - ISABELA VERAS BRITO

  Usuário assinador:  99208 - DEPUTADO SERGIO AGUIAR
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GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO AGUIAR

PARECER
19/09/2019

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
DO MUNICÍPIO DE CAIRÚS.

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

RELATOR: DEPUTADO SÉRGIO AGUIAR

 

I – RELATÓRIO

            Trata-se de Projeto de Indicação nº 247/2019, proposto pelo Deputado André Fernandes, cujo
objetivo é SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE
CAIRÚS.

II- ANÁLISE

O projeto de indicação, não apresenta nenhum impedimento a regular tramitação da proposição através da
análise jurídico-constitucional, já que o mesmo atende os pressupostos constitucionais de competência
legislativa estadual e não adentra na competência de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, conforme
disposto nos artigo 60, inciso II, §2º alínea “c” e “e”, e artigo 88 da Constituição Estadual do Ceará, in
verbis:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

II – ao Governador do Estado;

 § 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; (...)

e) matéria orçamentária.

20 de 37



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;

 

Diante do objetivo da matéria, é necessário mencionar o artigo da Carta Magna Federal, que tratam da
iniciativa legislativa sobre o assunto trazido pela proposição:

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.

No mesmo sentido a Constituição Estadual em seus artigos 14, incisos I e IV.

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;

Observa-se que se trata de uma sugestão ao Chefe do Poder Executivo, quando a proposição apresenta
importância aos cidadãos e não há possibilidade através de projeto de lei, de resolução, de decreto
legislativo, bem como em requerimento, então dessa forma é previsto que poderá ser feita uma indicação
ao Poder Executivo, de acordo com os artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso IV e 215 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, respectivamente:

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

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 em requerimento

No que concerne a Projeto de Indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1° e 2° da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional n° 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22 de dezembro de 1994, ex vi:
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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; e

VI - resoluções.

§ 1°. 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.

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

Então se faz necessário ressaltar ao sugerir por meio de projeto de indicação, e não fazendo
determinações, o mesmo não invadiu a competência do Poder Executivo, dessa forma não desrespeito o
princípio da tripartição dos poderes estabelecidos nas Cartas Magna Federal e Estadual.

III - VOTO

            O Projeto de Indicação nº. 245/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, não apresenta
nenhum impedimento para sua regular tramitação. Em face do exposto, o nosso PARECER

 tramitação da presente proposição, em virtude da inexistência de quaisquer óbices deFAVORÁVEL
natureza constitucional, legal e regimental, bem como em virtude da relevância da matéria.

É o parecer.

 

DEPUTADO SERGIO AGUIAR

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

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

MEMORANDO
27/09/2019
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DATA
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REVISÃO:
 

 

 

COMISSÃO DE  DEFESA SOCIAL.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Queiroz 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:

Matéria: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: /NÃO

Solicitamos observar os prazos estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, conforme abaixo:
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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 de Vossa Excelência.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO DELEGADO CAVALCANTE.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
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  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº. 245/2019
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GABINETE DO DEPUTADO QUEIROZ FILHO

PARECER
16/10/2019

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº. 245/2019

Autor: Deputado André Fernandes

Relator: Deputado Queiroz Filho

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA
CIVIL NO MUNICÍPIO DE CARIÚS

 

I - RELATÓRIO

O Deputado André Fernandes submeteu a apreciação desta Casa Legislativa, o Projeto de Indicação nº.
245/2019, que DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO
MUNICÍPIO DE CARIÚS.

Em regular tramitação, a presente propositura tramitou na CCJR, fls. 23, onde recebeu parecer favorável.

Em 27 de setembro de 2019, fora distribuído para esse signatário, para fins de apresentação de parecer de
mérito, na Comissão de Defesa Social.

É o relatório.

 

II - VOTO DO RELATOR

O Projeto de Indicação ora analisado dispõe sobre a criação da Delegacia de Polícia Civil no Município
de Cariús.

Conforme explica o nobre Deputado André Fernandes em sua justificativa:

O município de Cariús-Ce tem 64 anos de emancipação política e fica
localizado na Região Centro Sul do Estado, com extensão territorial de
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1.061,825 km² e uma população de 18.567 habitantes, conforme último
censo realizado em 2010. Além dos inúmeros sítios, o município conta
ainda com quatro Distritos, são eles: Caipú, São Bartolomeu, Bela Vista e
São Sebastião. Apesar da sua grande extensão territorial, Cariús conta
apenas com um precário destacamento da Polícia Militar, razão pela qual
torna-se necessária a instalação de uma Delegacia de Polícia Civil.

Destarte a importância da propositura como benéfica para população da região, é de se considerar como
uma importante ferramenta para atender os munícipes.

Face o exposto, o Projeto de Indicação nº. 245/2019 que dispõe sobre a criação da Delegacia de Polícia
Civil no Município de Cariús, e na forma do Art. 102, II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
opino  ao , de autoria do Deputado AndréFAVORAVELMENTE Projeto de Indicação nº. 245/2019
Fernandes.

É o nosso Parecer, s.m.j.

DEPUTADO QUEIROZ FILHO

DEPUTADO (A)

28 de 37



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

  Descrição:   CONCLUSÃO CDS

  Autor:  99430 - COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL

  Usuário assinador:  99489 - DEPUTADO DELEGADO CAVALCANTE.

  Data da criação:  06/11/2019 11:25:37  Data da assinatura:  07/11/2019 14:12:18

COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
07/11/2019
  

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade
Comissões Técnicas

Permanentes

DATA
EMISSÃO: 11/06/2018

Conclusão da Comissão DATA
REVISÃO:

 

         

                                                              

13ª REUNIÃO  ORDINÁRIA      DATA 06/11/2019

COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR

                                                                               

 

 

 

 

 

29 de 37



DEPUTADO DELEGADO CAVALCANTE.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
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COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

A Sua Excelência a Senhora

Deputada Augusta Brito

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhora Deputada,

                 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.

Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.                 
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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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GABINETE DA DEPUTADA AUGUSTA BRITO

PARECER
07/01/2020

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 245/2019, QUE DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO
MUNICÍPIO DE CARIÚS.

 

I – RELATÓRIO

 

Trata-se de projeto de indicação apresentado pelo Deputado André Fernandes, que dispõe acerca Dispõe
sobre a criação da Delegacia de Polícia Civil noMunicípio de Cariús.

Em sua justificativa argumenta que “a implantação da Delegacia de Polícia Civil no município é um
pleito antigo da população que toma uma maior dimensão nesse momento de alto índice de criminalidade
enfrentado por todo o Estado do Ceará.”

 

II – ANÁLISE

 

O projeto em análise visa criação da Delegacia de Policia Civil no município de Cariús.

O referido município tem 64 tem 64 anos de emancipação política e fica localizado na Região Centro Sul
do Estado, com extensão territorial de 1.061,825 km² e uma população de 18.567 habitantes, conforme
último censo realizado em 2010.

O projeto em questão tem como escopo a observância do princípio da legalidade administrativa,
consubstanciada na necessidade de autorização através de lei específica para a efetivação da medida
pretendida, sendo inteiramente viável do ponto de vista jurídico-constitucional, quer em relação a sua
iniciativa, quer na sua formalização. Da mesma forma, nada há que se lhe oponha no plano da
regimentalidade e técnica legislativa.
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Além disso, o projeto está de acordo com a Lei Complementar nº 95, de 1998, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar nº 107, de 2001, que dispõe sobre os preceitos da boa técnica
legislativa na legislação pátria.

 

III – VOTO

 

Feitas as considerações iniciais, a proposição em análise, sem sombra de dúvida, destaca-se por seu
relevante interesse público e social e na forma do Art. 102, II, do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, ofertamos parecer FAVORÁVEL a regular tramitação do Projeto de Indicação nº 245/2019.

DEPUTADA AUGUSTA BRITO

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
21/10/2020
  

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

55ª REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA    Data 21/10/2019

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARCER DA RELATORA

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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  Nº do documento:  00112/2020  Tipo do documento:  TERMO DE DESENTRANHAMENTO

  Descrição:   TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO: MEMORANDO Nº (S/N) - (COFT)

  Autor:  99096 - JAMILYS MONTE CASTRO

  Usuário assinador:  99096 - JAMILYS MONTE CASTRO

  Data da criação:  20/11/2020 14:57:33  Data da assinatura:  20/11/2020 14:57:33

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO Nº 00112/2020
20/11/2020

Termo de desentranhamento MEMORANDO nº (S/N)
Motivo: Retirar documento

NÃO HÁ ASSINADOR ASSOCIADO
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  Nº do documento:  00113/2020  Tipo do documento:  TERMO DE DESENTRANHAMENTO

  Descrição:   TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO: PARECER Nº (S/N)

  Autor:  99096 - JAMILYS MONTE CASTRO

  Usuário assinador:  99096 - JAMILYS MONTE CASTRO

  Data da criação:  20/11/2020 14:58:04  Data da assinatura:  20/11/2020 14:58:04

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO Nº 00113/2020
20/11/2020

Termo de desentranhamento PARECER nº (S/N)
Motivo: Retirar documento

NÃO HÁ ASSINADOR ASSOCIADO
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