
DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO

AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAcA0 PRE VIA

INFORMAçAO PRE VIA N210/99

1 - OBJETO

Projeto de Resoluçao n o 18/99, de autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o qual aprova

convenio celebrado entre Os MunicIpios de Visconde do Rio Branco e São Geraldo, para

modificacão de limite territorial.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/99.

2- PONTOS DE ATENcAO

2.1 - 0 projeto tern por finalidade aprovar convênio celebrado em 28 de setembro de

1998 entre os MunicIpios de Visconde do Rio Branco e São Geraldo, para confirmar a

alteraçao de limites intermunicipais, que corresponde a permuta de duas areas equivalentes

a 730 hectares, ficando corn o primeiro municIpio a area correspondente a Piedade de Cima

e, corn o segundo, a area correspondente a Santa Rosa.

2.2 - Nos terrnos do art. 62, XXVI, da Constituicao do Estado, compete privativamente a

Assembléia Legislativa "aprovar convênio intermunicipal para modificacao de limites",

competência que se expressa por meio de projeto de resolucao, de acordo corn o disposto

no art. 194 do Regimento Interno desta Casa.

2.3 - 0 Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - era orgão integrante da estrutura da

Fundacao Centro Tecnologico de Minas Gerais - CETEC - e, a partir da vigência da Lei n2

12.593, de 1997, passou a condiçao de entidade autárquica integrante da adrninistraçao

indireta do Executivo e vinculada a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, tendo

corno urna de suas competências interpretar e demarcar linhas de limites intermunicipais e

interdistritais.
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No direito brasileiro, autarquia é pessoa jurIdica de direito püblico criada por lei

especIfica, dotada de patrimônio prOprio e autonomia adrnintstrativa e financeira, tendo por

objeto a prestação de servico pUblico. Não ha relacão de subordinaçao ou hierarquia entre o

IGA e o órgão responsável pelo controle de suas atividades institucionais. Assim, a tutela

administrativa exercida pela secretaria supracitada sobre a atuacao da autarquia

compreende apenas o controle de finalidade em virtude da relação de mera vinculaçao que

existe entre ambos.

2.4 - De acordo corn o disposto no art. 36 da Lei Cornplementar n 9 37, de 1995, cabe4

ao IGA realizar todos os estudos, as perIcias e Os trabaihos de demarcaçao territorial,'

inclusive apresentar as propostas de alteração de limites intermunicipais e interdistritais.

2.5 - A proposição está acompanhada dos seguintes docurnentos: termo de convênio,

datado de 28/9/98 e firmado pelos Prefeitos dos dois municIpios interessados; proposta de

descriçao dos novos limites, acompanhada de indicação cartografica das areas a serem

permutadas, arnbas elaboradas pelo IGA; cOpia das Leis n 2 419, do MunicIpio de Visconde

do Rio Branco, e n 2 1.281, do MunicIpio de São Geraldo, arnbas de 1988, nas quais se

autoriza o respectivo municIpio a celebrar convênio corn a outra municipalidade.

2.6 - Vale lembrar que, em fins de 1997, tramitou na Assembléia Legislativa Projeto de1
Resolução flQ 1.554/97, de autoria do Deputado Sebastião Helvécio, corn o objetivo de

aprovar convênio entre os MunicIpios de Chácara e Juiz de Fora para modificaçao de limite

territorial, tendo sido a proposição aprovada em dois turnos pelo Plenário, a qual se

transformou na Resolução n 2 5.181, de 1997, publicada no "Diário do Legislativo" do dia

30/12/97.

3- TRAMITAçAO
A proposicão tramita em dois turnos e foi distribulda as Comissães de Constituicao e

Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização para receber parecer.
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