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1- OBJETO
Projeto de Lei n° 1.227/97, de autoria do Deputado Durval Angelo,

publicado no "Minas Gerais" de 24/5/97.

2- CONTEflDO
DispOe sobre a criacao da Ouvidoria Ambiental e dá outras

providëncias.

3- PONTOS DE ATENcAO
3.1 - A Ouvidoria Ambiental constituirá Orgao auxiliar do Poder

Executivo, incumbido de receber, de qualquer cidadão ou entidade, sugestOes,
reclamacOes e denimncias quanto as rnatérias relacionadas ao rneio ambiente. Ao Orgäo
cornpetirá ainda sugerir ao Secretário de Meio Ambiente ou as entidades afrns a adocao
de medidas visando a regularidade e o aperfeicoarnento de suas atribuicOes; promover
pesquisas, palesiras e semirnirios sobre o tema, providenciando a divulgacao dos
resultados desses eventos.

3.2 - 0 ouvidor percebera vencimentos equivalentes aos de secretário-
adjunto de Estado, facultando-se-Ihe optar pela remuneracao do cargo, emprego ou
funçao de origem, quando a escoiha recair em servidor piIblico estvel. Não poderá
acumular o exercfcio do cargo corn outro cargo, emprego ou funcao pblicos. Ter
mandato de dois anos, permitida uma reconducao. Será indicado e destituIdo pelo
Conseiho Estadual de Poiltica Ambiental.

3.3 - Os servidores da Ouvidona serão cedidos pelo Executivo,
mediante proposta do Ouvidor.

3.4 - Trirnestralmente, a ouvidoria deverá elaborar relatOrio de suas
atividades, para prestacao de contas.

3.5 - 0 inciso XIII do art. 37 da Constituicao Federal tern a seguinte
redaçao: " XIII - ë vedada a vinculacão ou equiparacão de vencimentos, para efeito de
rernuneração de pessoal do servico piiblico, ressalvado o disposto no inciso anterior e
no art. 39, §1°;

3.6 - 0 art. 61, VIII e XII, da Constituicao do Estado dispOe que cabe
a Assembléia Legislativa, corn a sançao do Governador, dispor sobre todas as matërias
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de competencia do Estado, especificamente sobre criaçao, transformacao e extincao de
cargo ptiblico e sobre organizacão da Administracao Piiblica. Por sua vez, o art. 66, III,
"b" e "e" estabelece que compete privativamente ao Governador do Estado a iniciativa
de projeto dispondo sobre a criacAo de cargo e funçao piiblicos da administraçao direta,
autIrquica e fundacional e a fixacao da respectiva remuneracão, bern como a criaçao,
estruturacão e extincao de Secretaria de Estado, Orgao autônomo e entidade da
administracao indireta.

4- GLOSSARIO
Ouvidoria - De acordo corn a Apostila n° 4 "NocOes de Direito

Páblico", pigs. 90 e 91, publicada em 1988, da Secretaria-Geral da Mesa da
Assernblëia Legislativa, Ombudsman - derivado do vocabulo "justitieombudsman -
significa delegado, agente, representante. Foi criado na Suécia em 1713 e consagrado
na Carta Magna desse pals em 1809. Visa a tutela do cidadão, mediante o controle dos
atos administrativos e jurisdicionais, não tendo a competéncia anulatOria desses atos,
mas a sua advertência ou a iniciativa de processos civis ou penais contribui,
expressivamente, para a contenção dos abusos do Poder Páblico. Existem, na
atualidade, cinco tipos de "Ombudsman" na Su&ia; o Parlamentar, o do Consumidor
(que visa conter os abusos comerciais e publicitários), o da Livre Concorrência (que
visa a coibir os cartéis e monopOlios comerciais) o da Imprensa (que visa a conter os
abusos na imprensa) e o da Igualdade de Oportunidades (que visa a coibir a infringência
ao princIpio da isonomia). A mstituiçao do "Ombudsman" tern sido adotada em outros
pafses sob as mais variadas denominacOes e formas. Ouvidor-Geral, Defensor do Povo,
Procurador.

Para Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes, "0 Ombudsman ë,
basicamente, urn instituto do direito adminisirativo de natureza unipessoal e não
contenciosa, funcionalmente autônomo e formalmente vinculado ao legislativo,
destinado ao controle da administracAo e, nessa condicao, voltado para a defesa dos
direitos fundamentais do cidadão" (Cadernos de Direito Municipal - 0 Ouvidor-Geral.
Uma Expenência Municipal - Revista de Direito Pdblico n o 83, 1987, pigs. 251 a
259).

TRAMITACAO:
0 Projeto foi distribuIdo as CornissOes de Constituiçao e Justiça, de

Meio Ambiente e de Fiscalizaçao Fmanceira e Orcamentária.
Data da elaboraçao: 13/8/97
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