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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMACAO PREVIA

INFORMAçAO PREVIA N o 48/97

1- OBJETO
Projeto de Lei n° 1.419, de 1997, de autoria do Governador do

Estado, o qual extingue a Fundação Instituto do Coracao de Minas Gerais -
CARDIOMINAS e autoriza a doacao de imOvel do Estado a Santa Casa de MisericOrdia
de Belo Horizonte, publicado no "Diärio do Legislativo" de 27/9/97.

2- PONTOS DE ATENçAO
- 0 CARDIOMINAS foi institufdo pelo Decreto n o 32.621, publicado

no Minas Gerais de 13/3/91, em conseqUência a Lei n° 10.359, de 1990, que autorizou

a sua criaçAo pelo Poder Executivo.
- 0 presente projeto de lei visa extinguir a Fundacão Instituto do

Coracao de Minas Gerais - CARDIOMINAS -, incorporando-se o seu patrimOmo aos
bens dominiais do Estado de Minas Gerais, e doar o imOvel e respectivas benfeitorias,
compostas por prdio em construção, destinado a uso hospitalar, a Santa Casa de

MisericOrdia de Belo Horizonte.
- A Lei 8.666, de 1993, que institui normas para licitacOes e contratos

da Admimstracão Thjblica, em seu art. 17, inciso I, alfnea b, havia limitado a doacao de
imóvel "exciusivamente para outro Orgão ou entidade da AdministraçAo Püblica, de
qualquer esfera do Governo". Entretanto, a eficácia desse dispositivo foi suspensa pelo
STF - Supremo Tribunal Federal - ate o julgamento final de acao direta de
inconstitucionalidade, em julgamento prelirninar de 3/11/93, publicado no DJU de
10/11/93.

- 0 art. 18 da Constituição do Estado permite a doaçäo pretendida
pelo projeto de lei, o que demonstra sua constitucionalidade.

- 0 art. 41 do Estatuto do CARDIOMINAS prevê a possibilidade de
sua extincAo, caso em que seus bens reverterão ao patrimOnio do Estado de Minas
Gerais.

- Os lotes que compOem o imOvel em questão, de propriedade da
Santa Casa de MisericOrdia de Belo Horizonte, foram desapropriados pelo Governador
do Estado, em 7/11/88, por meio do Decreto n° 28.893, corn o objetivo de construir o
Instituto do Coracão de Minas Gerais - CARDIOMINAS -, construção efetivamente
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iniciada e agora, maigrado os esforcos estaduais, paralisada e sern previsAo de
finalizacao.

- E do conhecimento de todos o trabaiho que a Santa Casa de
MisericOrdia vem realizando, intensificando o atendimento, em especial, aos mais
carentes.

- 0 art. 20 do projeto de lei n o 1.419/97 prevê a possibilidade de
revogação da doaçao, caso nao sejam cumpridas as exigências impostas a donatária,
uma das quais ë a garantia de atendirnento aos usmirios do SUS e, mediante convêmo
corn o IPSEMG, aos servidores pib1icos estaduais.

3- GLOSSARIO
- Doaçao- ë o contrato pelo qual uma pessoa (doador), por

liberalidade, iransfere urn bern do seu patnmônio para o de outra (donatário), que 0
aceita. E contrato civil, e nao administrativo, que sO se aperfeicoa corn a aceitação do
donatário. As doaçOes feitas pela Administracao dependem de lei autorizadora, que
estabeleça as condicOes para sua efetivacAo. 0 donatário deve utilizar o imOvel para fins
de interesse piiblico. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro,
22 1 ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p.451, 452).

Bens dominiais- Tambm chamados dominicais. São os bens que
integram o patrimônio disponivel do Estado, os quais, por não terem destinacão
ptiblica, podern ser objeto de alienacao (venda, permuta, doação, etc.).

4- TRAMITAçAO
0 projeto tramita em regime de urgência, por solicitacao do

Governador do Estado e foi distribufdo as ComissOes de Constituiçäo e Justiça, de
Saiide e Acão Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentria.
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