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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE IINFORMAçAO PREvIA

INF0RMAçA0 PREVIA NO 74/97

1. OBJETO
Projeto de Lei n° 1.469/97, de autoria do Deputado Pericles Ferreira,

o qual tern por objetivo alterar a Lei n o 11.658, de 1994, que dispOe sobre a carreira de
Administrador Püblico no Poder Executivo e dá outras providências. A proposicao foi
publicada no "Diärio do Legislativo" de 24/10/97.

2- PONTOS DE ATENCAO
2.1 - A alteração proposta tern dupla finalidade:
- acrescentar parágrafo ao art. 10, para permitir que os alunos do

Curso Superior de Administracao Püblica - CSAP -, habilitacao em Administracao
Piiblica, contemplados corn bolsas de estudo1 possarn receber remuneração por estágio,
curricular ou não, a ser paga pelo Orgao ou pela entidade responsável pelo referido
estágio, ou conforme dispuser convênio firmado corn a Escola de Governo da Fundaçao
João Pinheiro; e

- dar nova redacao ao parágrafo tinico do art. 12, no mtuito de se
atribuir ao cargo de Professor Assistente de que trata o seu "caput", cuja codificacAo
será feita por resolucao da Secretaria de Estado de Recursos Hurnanos e Administracao,
vencirnento correspondente ao do cargo de Pesquisador Pleno da Carreira de Atividades
de Ciência e Tecnologia.

2.2 - Iniciativa do projeto - A ConstituiçAo mineira, em seu art. 66,
III, "b", estabelece que ë matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado "a
criacao de cargo e funçao piiblicos da adrninistracao direta, autárquica e fundacional e a
fixacão da respectiva remuneracao, observados os parãmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias".

Por outro lado, o art. 90, XIV, da mesrna Constituição assegura ao
Governador a competência privativa para dispor, na forma da lei, sobre a organizacao e
a atividade do Poder Executivo.

2.3. Aspectos relevantes sobre o CSAP
De acordo corn o alt 8 0 da Lei n° i 1.658, de 1994, os alunos

inscritos no CSAP são obrigados a cumprir estágio na Fundação João Pinheiro ou em
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oulra entidade ou Orgão da administracao piiblica estadual, observadas as legislacOes
federal e estadual.

Já os arts. 9 0 e 10 do mencionado diploma estatuem, respectivamente,
que:

- o servidor piblico estadual da admmistraçao direta, autárquica ou
fundacional do Poder Executivo matriculado no curso, durante o perfodo letivo, ser
dispensado do ponto;

- o Poder Executivo concederá ao aluno do CSAP que nAo seja
servidor püblico estadual, a requerimento do interessado, bolsa de estudo mensal, de
dedicacAo exciusiva, no valor correspondente ao nfvel I do Quadro Permanente a que se
refere o Anexo I do Decreto n° 36.015, de 1994, cujo valor atual ë R$120,00 (cento e
vinte reais).

Como se infere do exposto, o CSAP, que ë gratuito, ressalte-se, exige
dedicacAo exclusiva do aluno, figurando o estgio obrigatOrio em OrgAo ou entidade
estadual como parte integrante do curso. Para aqueles que nAo sejam servidores
püblicos, poderá ser concedida bolsa de estudos, desde que tenha sido requerida pelo
interessado.

3- GLOSSARIO
3.1 - Bolsa de estudos - pensAo gratuita concedida a estudantes

pesquisadores para estudos ou viagem cultural (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira -
"Novo Dicionário da LIngua Portuguesa", i a ediçao - 12 a irnpressAo, Editora Nova
Fronteira).

3.2 - Convênio - Segundo Hely Lopes Meirelles, são acordos firmados
por entidades pUblicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizacOes particulares,
para realizaçao de objetivos de interesse comum dos participes" ("Direito
Administrativo Brasileiro". 16 a ed. São Paulo: "Revista dos Tribunais", 1991, p. 350).

3.3 - Fundaçao João Pinbeiro - Pessoa juridica de direito pUblico,
criada por lei, corn patrimOnio próprio, dotada de autonomia administrativa e fmanceira
e vinculada a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacao Geral, que exerce 0
conirole de finalidade sobre a referida fundacao.

3.4 - Remuneracao - Na terminologia atual do Direito
Adminisirativo, ë ø vocbulo tornado em significaçao restrita para designar uma espécie
de relribuição paga ou devida ao funcionrio em efetivo exercfcio de seu cargo (De
Plácido e Silva - "Vocabulário JurIdico". Rio de Janeiro, Forense, 1993).
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4 - TRAMITAçA0
0 proj eto tramita em dois turnos e em regime de urgencia, tendo sido

distribufdo as ComissOes de Constituicao e Justica, de Administracao Ptiblica e de
Fiscalizaçäo Financeira e Orçamentária.

Data da elaboracao: 18/11/97.

Co 0801.023.4


	Page 1
	Page 2
	Page 3

