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PARTE 1

1 INTRODUÇÃO

Este manual visa a dotar a Gerência de Referência Legislativa de um instrumento
normalizador das decisões tomadas em relação ao modelo de indexação e aos
procedimentos de implantação das normas jurídicas no banco de dados NJMG, tendo
como gerenciador o BRS/Search que permite a integração do banco de dados
relacional (NJMG) com o banco de dados textual (LEX), além da realização da busca
no texto da norma jurídica possibilitando, assim, a simplificação da indexação.

O manual é dividido em duas partes, sendo que a primeira tem o objetivo de
sistematizar, padronizar e facilitar as tarefas relacionadas com a alimentação e
manutenção das informações no banco de dados, e a segunda procura estabelecer
uma política de indexação incluindo modelos padronizados e observações sobre
assuntos específicos.
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2 BANCO DE DADOS NORMAS JURÍDICAS DE MINAS GERAIS - NJMG

Contém dados referenciais das normas jurídicas estaduais de hierarquia superior e

das resoluções e outras normas da Assembléia Legislativa, a partir de 1947, incluindo
o texto integral das normas mais relevantes. O sistema oferece mecanismos para
pesquisar e recuperar informações dessa legislação.

2.1 Histórico

Implantado em 1982, seguindo a metodologia da Subsecretana de Análise do
Senado Federal, com o suporte computacional do Centro de Informática e
Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, utilizando o programa

Storage and Information Retneval System - STAIRS para pesquisa e recuperação das

informações.

Em novembro de 1998, foi implantada uma nova versão do Sistema de Normas
Jurídicas, usando apenas os recursos computacionais da ALEMG e, como tecnologia

para armazenamento e recuperação textual, o BRS/Search. A base de dados atual

integra as informações antes processadas no Prodasen com textos integrais das
normas que eram mantidas por urna aplicação á parte. Os documentos relativos ás
normas podem ser consultados pela Internet e são atualizados diariamente.
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3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO DE IMPLANTAÇÃO

O documento do banco de dados NJMG é estruturado em campos dMdídos por
tipos de informações relatrvas às normas jurídicas, a saber:

a) Dados relacionais da norma: os dados relativos à norma jurídica de natureza
textual e de tamanho previamente conhecido são incluídos nos seguintes campos:
Tipo da Norma ) Número, Complemento do número, Ano, Origem, Fonte, Vide)
Situação e Relevância.

b) Texto referencial da norma: os dados textuais relativos à norma jurídica são
incluídos nos campos Observação, Indexação, Catálogo e Nomes.

c) Texto inteqral da norma: o campo Texto contém a ementa e o texto integral da
norma jurídica da maneira como foi publicada, com eventuais acréscimos ou
correções advindas	de retificações e rejeição de veto.

O sistema do NJMG armazena dados em três ambientes diferentes: no banco de
dados relacional Oracle, no banco de dados textual BRS/Search e no sistema de
arquivos do Windows NT, arquivos esses acessados por meio do editor de textos
Word.

No momento da implantação de uma norma jurídica no BRS/Search, o sistema
agrupa os dados relacionais e os textos integral e referencial da norma para formar um
só documento. Esse documento vai compor a base NJMG e tem o seguinte formato:
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NORMA: tipo da norma número da norma complemento ano

DATA: data de sanção/promulgação/assinatura

ORIGEM: Poder gerador da norma

EMENTA: texto da ementa

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: Adin

OBSERVAÇÃO: dados complementares

nomes próprios

SITUAÇÃO: revogada

RELEVÂNCIA: legislação básica

FONTE:

1 
tipo de publicação órgão de publicação data de publicação página coluna microfilme

VIDE:

tipo da norma alteradora número complemento ano / artigo alterador

órgão de publicação data de publicação página coluna

tipo de alteração lista de dispositivos alterados

1 INDEXAÇÃO: Assuntos específicos da norma

1 CATÁLOGO: Assunto geral da norma

TEXTO: texto integral da norma
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4 CAMPOS DO DOCUMENTO

4.1 Tipo de norma

Os tipos de normas presentes no banco são;

Constituição
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Emenda à Constituição
Lei Constitucional
Lei Complementar
Lei
Lei Delegada
Decreto-lei
Decreto

Normas da ALMG:

Resolução
Deliberação
Decisão Normativa da Presidência
Portaria
Ordem de serviço

4.2 Número da norma

Contém o número oficial da norma, com exceção daquelas normas que não
recebem numeração oficial, mas que, para o funcionamento do banco, tiveram que ser
numeradas, como por exemplo:

- LEI 3530
- DECRETO 3000
- CONSTITUIÇÃO 1989

- ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 1989
- CONSTITUIÇÃO 1947

- ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 1947
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O campo deve ser preenchido com um valor numérico de, no máximo, 6 dígitos.
- NORMA: LEI 12040

- NORMA: LEI COMPLEMENTAR 38

- NORMA: RESOLUÇÃO 5176

- NORMA: DECRETO 38990

4.3 Complemento do número

Consiste em uma letra que funciona como diterenciador de normas que, por

engano, receberam a mesma numeração.

NORMA: DECRETO 17110 A

4.4 Ano da norma

Consiste no ano de sanção, promulgação ou assinatura da norma. É composto por

4 dígitos.

NORMA: LEI 13000 1998

4.5 Data da norma

Consiste no dia, mês e ano de promulgaçao, sanção ou assinatura da norma. A
data é composta por 8 dígitos no formato ddlmm/aaaa, ou seja: 2 dígitos para o dia e

2 para mês e 4 dígitos para o ano.

NORMA: LEI 13000 1998 DATA: 2510811998
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4.6 Origem

Poder gerador da norma que pode ser o Poder Executivo ou o Poder Legislativo.

NORMA: LEI 13000 1998 DATA: 25108/1998 ORIGEM: LEGISLATIVO

4.7 Ementa

Contém a ementa da norma que devera ser transcilta tal como aparece no texto
publicado.

Se a norma jurídica for publicada sem a ementa, esta deverá ser elaborada pela
Referência Legislativa e o fato ser informado no campo observação.

4.8 Ao Direta de Inconstitucionalidade

Consiste no registro dos procedimentos processuais relevantes da ADIN incidente
sobre a norma jurídica. O preenchimento deste campo deve ser feito em formulário
próprio (ver anexo A). Este campo possui os seguintes subcampos:

ADIN: número ano

TRIBUNAL , Supremo Tribunal Federal ou Tribunal de Justiça de Minas
Gerais

DISPOSITIVO QUESTIONADO: Artigo: Parágrafo:	Inciso:	Alínea:
Expressão:
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RESULTADO DA LIMINAR:

-	Sem pedido de liminar

-	Defenda em parte - Fonte:

-	Concedida em parte - Fonte:

-	Indeferida - Fonte:

-	Cassada - Fonte:

RESULTADO DO JULGAMENTO DO MÉRITO-

- Procedente (Declaração de Inconstitucionalidade) - Fonte:

- Improcedente - Fonte:

NOTAS:

- Não conhecida por ilegitimidade ativa - Fonte:

- Julgamento não conhecido - Fonte:

- Negado seguimento

- Negado seguimento por ilegitimidade

- Julgado prejudicado o pedido por perda superveniente do objeto

- Prejudicado por perda do objeto

- Pedido de desistência

- Apensada à ADIN (número ano)

- Julgamento extinguindo o processo

O STF tem fixado que a eficácia da declaração definitrva da constitucionalidade

é retroativa, pois tendo caráter declaratóno alcança, inclusive, atos perfeitos

praticados sob sua égide, que são considerados nulos, impossibilitando qualquer

direito.
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4.9 Situacão

Este campo está relacionado à vigência da norma. Todas as normas revogadas

totalmente devem apresentar este campo assinalado. É de responsabilidade do

indexador indicar uma norma como NORMA REVOGADA.

4.10 Relevância

Indica a importância ou o peso de uma norma em relação a determinado assunto. A
informação LEGISLAÇÃO BÁSICA deve ser incluída no documento de acordo com

seguintes critérios:

a) normas em vigor;

b) leis complementares;
c) política e dispositivos gerais sobre determinado assunto;

d) criação, organização administrativa e regulamentação total de entidades e
órgãos públicos;

e) estatutos, regulamentos e regimentos;
f) quadro de pessoal de órgãos ou poderes.

As normas que fazem vides na legislação básica não precisam ser marcadas
como básicas, com exceção daquelas que se enquadram nos critérios listados acima.

A indicação de uma norma como LEGISLAÇÃO BÁSICA é de responsabilidade
do indexador, que deverá fazê-lo sempre que julgar necessário.

4.11 Nomes

Este campo faz parte dos documentos anteriores a 1999. Contém nomes próprios
(termos não autorizados) que sejam relevantes na norma e que não tenham sido
mencionados na ementa e nem na indexação.
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A partir da inclusão do texto integral das normas jurídicas o preenchimento deste
campo tornou-se, praticamente, dispensável.

412 Observação

Contém observações do indexador sobre algum dado esclarecedor e relevante para
a pesquisa como autoria da ementa, apelido da norma e outros.

4.12.1 Regras gerais de preenchimento

Deve-se observar as seguintes regras de preenchimento do campo:

. usar os nomes das normas por extenso e não siglas: Decreto e não DEC;

• colocar o número da norma sem ponto: 10973 e não 10.973;

• ao escrever datas, separar dia, mês e ano por barras, sem usar zero à esquerda
de algarismo inferior a 10, e usar sempre 4 dígitos para indicar o ano: 211111999

e não 01 -03-99

Exemplos:

a) Autoria da ementa:

- EMENTA ELABORADA PELA REFERÊNCIA LEGISLATIVA.

b) Apelido da norma:

- LEI DO PEZINHO.
- LEI ROBIN HOOD.

c) Leis orcarnentárias:

- LDO PARA O ANO DE 1999-
- LEI DO ORÇAMENTO PARA 0 ANO DE 1999.
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d) Atualização da Constituição Estadual e do Regimento Interno da Assembléia:

- TEXTO ATUALIZADO ATÉ A EMENDA À CONSTITUIÇÃO 39, DE

217/1 999-

- TEXTO ATUALIZADO ATÉ A RESOLUÇÃO 5183, DE 14/711998.

e) Norma indexada que faz referência a nçrma anterior à	Constituição Estadual de

14/7/1947.

- NÃO FOI FEITO VIDE NO DECRETO LEI 890, DE 23112/1942, NÃO

IMPLANTADO POR SUA ANTERIORIDADE À CONSTITUIÇÃO DE 1947:

- NÃO FOI FEITO VIDE EM: DECRETO LEI 63, DE 151111938, DECRETO

8972, DE 141211929, NÃO IMPLANTADOS POR SUA ANTERIORIDADE À

CONSTITUIÇÃO DE 1947.

f) Consolidações:

- TEXTO CONSOLIDADO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO

ART. 5 DA LEI 13440, de 411212000.

g) Anexos publicados por outra norma ou documento:

- OS ANEXOS XXXIV, XXXV, E XXXVI FORAM PUBLICADOS NA LEI

10745, PUBLICADA EM 261511992.

- OS ANEXOS CONSTAM DA PUBLICAÇÃO PLANO PLURIANUAL

DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 1996 - 1999 DA SEPLAN-MG.

- OS QUADROS COM DETALHAMENTOS DAS DESPESAS DO

ORÇAMENTO FORAM PUBLICADOS NA RESOLUÇÃO 641 DA
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SEPLAN-MG, PUBLICADA NO MINAS GERAIS DE 61111996, PÁG. 5,
COL.1.

h)Anexos não publicados:
- O ANEXO NÃO FOI PUBLICADO.

- O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS NÃO FOI PUBLICADO.

i)Publicação ou Republicação de anexos:

- REPUBL1CAÇÃO APENAS DOS ANEXOS.

- O ANEXO V FOI PUBLICADO NO MINAS GERAIS, DIÁRIO DO
EXECUTIVO DE 121811993, PÁG. 1.

j)Dados esclarecedores:
- REFERE-SE AOS CONVÊNIOS DE 1CM 20,21 E 22 DE 1977,
PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 20 DE SETEMBRO

DE 1977.

- O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO PERTENCIA À DELEGACIA
REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA E NÃO AO MUNICÍPIO
DE PATOS DE MINAS CONFORME PUBLICADO NO DECRETO.

k)Erros na publicação.

- PARA EFEITO DE CÓPIA, DESCONSIDERAR A RETIFICAÇÃO
PUBLICADA NO MINAS GERAIS, DIÁRIO DO EXECUTIVO DE

13/3/1991.
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1) Outros erros detectados:

- LEI COMPLEMENTAR QUE FOI PUBLICADA COMO LEI ORDINÁRIA.

- PUBLICADA ORIGINALMENTE COMO LEI 10484.

4.13 Fonte

Contém os dados de publicação, republicaçâo, retificação, rejeição de veto e anexo

da norma jurídica. Para urna norma jurídica não pode haver mais de um registro de

publicação em uma mesma data, do mesmo tipo, no mesmo órgão, mesma página e

mesma coluna. O campo fonte subdivide-se em:

a) Tipo de publicação: Os tipos de publicação são:

• Anexo
• Consolidação
• Publicação
• Republicação
• Retificação
• Rejeição de Veto

b) órgão de publicaçâo

Boletim da Secretaria
Minas Gerais - Diário da Assembléia
Minas Gerais - Diário do Executivo - Anexo
Minas Gerais - Diário do Executivo
Minas Gerais - Diário do Legislativo - Anexo
Minas Gerais - Diário do Legislativo

O) Data da norma: Deve ser preenchido com a data da publicação da norma, no
formato dd/mm/aaaa.

ci) Pána Deve ser preenchido com um valor numérico de, no máximo, 4 dígitos.

e) Coluna: Deve ser preenchido com um valor numérico de um dígito.
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1) Microfilme: Pode ser preenchido com um valor numérico de até 4 dígitos.

Exemplos:

FONTE: PUBLICAÇÃO - MINAS GERAIS DIÃRIO DO EXECUTIVO -

2610811998 - PÁG. 1 COL.1

FONTE: RETIFICAÇÃO - MINAS GERAIS DIÁRIO DO LEGISLATIVO -

03/02/1972 - PÁG. 2 COL.1 - MICROFILME 185

414 Vide

O campo Vide contém referências às normas jurídicas posteriores que se

relacionam com a norma em questão. VIDE se define como "voz verbal latina, de

videre (ver, olhar), empregada geralmente em impressos, manuscritos ou livros, para

que se façam remissão ou se indique o lugar na página do mesmo impresso ou livro,

ou em outro livro ou obra, em que possa o leitor ou interessado encontrar o assunto

ou matéria, o que ali se faz referência. É. pois, sinal ou anotação pata que se chame

a atenção a respeito de certo fato ou de certa opinião, que se encontra em outro

local." (De PLÁCIDO E SILVA - Vocabulário Jurídico - Forense - 1982).

Esse campo permite estabelecer relações existentes entre as normas legais do

universo jurídico coberto pelo banco de dados. Essas re'ações podem ser tanto de

assunto quando de vigência. Quando uma norma posterior tratar apenas de matéria

correlata ou regulamentadora de outra norma anterior, a relação entre elas será apenas

de assunto. Quando houver alteração ou revogação (total ou parcialmente), a relação

principal será de vigência, isto é, uma norma posterior define o período de vigência de

determinado artigo ou de determinada norma anterior.
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Para cada tipo de relação (alteração, regulamentação, revogação, legislação

correlata, etc.) existe um termo ou comentário específico que deve ser incluído no

subcampo Comentário de Vide.

Portanto, nesse campo são encontradas as informações sobre o tipo, o número e a

publicação da norma posterior que faz alguma referência ou citação á norma em tela.

No subcampo Comentário de Vide será encontrada a informação sobre o tipo de

relação existente entre as duas normas como, por exemplo, ALTERAÇÃO,

REVOGAÇÃO TOTAL, REGULAMENTAÇÃO TOTAL, LEGISLAÇÃO RELEVANTE.

Para os casos de revogação, deve-se seguir as determinações da Lei de introdução
ao Código Civil Brasileiro - Decreto-lei 4657 de 41911942 que em seu artigo 2° afirma:

'art 20 - Não se destinando à vigência temporána, a lei terá vigor até que

outra a modifique ou revogue.

§ 1 11 A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare,

quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria

de que tratava a lei anterior.

§ 20 A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já

existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3° Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a

lei revogadora perdido a vigência.

Sendo assim deve-se ficar atento para as seguintes situações:

a) Os comentários REVOGAÇÃO TOTAL e REVOGAÇÃO PARCIAL só devem ser
usados quando a informação estiver explícita na norma.
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b) A norma que contém aprovação de um novo estatuto ou regimento revoqa
automaticamente a que contém o estatuto ou regimento anterior, ainda que não
esteja explícito, devido ao tato de que não pode haver dois estatutos ou regimentos
vigendo na mesma época.

c) O comentário REVIGORAÇÃO (temporária, parcial ou total) somente será usado
quando a informação estiver explícita na norma.

d) O comentário ALTERAÇÃO, por ter o sentido mais genérico, prevatece sobre o
comentário REVOGAÇÃO PARCIAL

O campo Vide possui os seguintes subcampos:

a) Tipo- tipo de norma a que se faz referência.

b) Número: Deve ser preenchido com um valor numérico de até 6 dígitos.

c) Complemento do número: Consiste em uma letra que funciona como
diferenciador de normas que, por engano, receberam a mesma numeração.

d) Ano da norma: Ano de sanção, promulgação ou assinatura da norma,

composto por 4 dígitos.

e) Artigo alterador: Contém o número do artigo alterador da norma que faz	o

vide.
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f) Comentário de vide: São os seguintes os comentários de vide.

• Acréscimo
• Anulação
• Pdteraçâo
• Alteração de Denominação
• Denominação
• Estatuto

Legislação Relevante
• Movimentação de Pessoal
• Prorrogação
• Regimento
• Regulamentação
• Regulamentação Parcial
• Regulamentação Total
• Revigoração
• Revigoração Parcial
• Revigoração Temporária
• Revigoração Total
• Revogação
• Revogação Parcial
• Revogação Total
• Suspensão Parcial
• Suspensão Total
• Supressão
• Termo Aditivo

g) Artigo alterado: Contém o número do artigo alterado.

Norma: LEI 7109

ÁIi'
LEI 7286 1978 / ART. 30
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 0410711978 PÁG.3 COL.2
ALTERAÇÃO ART. 184
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4.14.1 Regras Gerais de preenchimento

As informacões deste parágrafo deverão seguir as seguintes regras:

a) O preenchimento deve ser feito em formulário próprio (ver Anexo B).

b) A norma alteradora dever ter sido previamente cadastrada no sistema antes de sua
inclusão no campo Vide de uma outra norma, e além disso, deve ter a data posterior à
data da norma na qual faz o vide.

c) O subcampo Fonte do campo Vide é preenchido automaticamente pelo sistema,
não há necessidade de preenchê-lo.

d) Os comentários de vide, sempre que possível, devem especificar o artigo alterador e
o alterado, podendo ainda ser citados o parágrafo, o inciso e a alínea em caso de se
julgar necessário Para especificar o artigo deve-se usar numeração cardinal.

Norma: LEI 12237
VIDE:
LEI 13338 1999
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO -0111211999 - PÁG.1 COL.2

ALTERAÇÃO ART. 1 INCISO VIII

e) Cada entrada de vide de uma norma pode ter apenas um artigo alterador, mas pode
ter uma lista de artigos alterados.

Norma: LEI 7109 1977
VIDE:

LEI 9938 1989 / ART. 1
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO-27/07/1989 PÁG 1 COL. 1
ALTERAÇÃO ART. 17, 69, 70, 72, 73 E 82
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LEI 9938 1989/ART. 10
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 21=10711989 PÁG. 1 COL. 1

REVOGAÇÃO ART. 71 E 74

f) O subcampo artigo alterado está dimensionado para até 100 caracteres. Em
normas de estruturas complexas, como o Regulamento do ICMS e a Consolidação das

Legislação Tributária e Administrativa de Minas Gerais - CLTA que recebem grande
número de alterações e geralmente ultrapassam esta dimensão, não há necessidade
de se discriminar os artigos no campo Vide. O comentário deve apenas ser

ALTERAÇÃO.

g) Os comentários REGULAMENTAÇÃO, REVIGORAÇÃO, REVOGAÇÃO,

SUSPENSÃO e SUPRESSÃO somente deverão ser usados para o caso do artigo no
todo.

h) O comentário ACRÉSCIMO somente deve ser usado para inclusão de artigo,

capítulo e seção na norma alteradora. No caso de inclusão de alíneas ou parágrafos
em um artigo deve-se usar o comentário ALTERAÇÃO.

Exemplo de vide na Resolução 5176:

- RESOLUÇÃO 5183 1998 / ART. 1

ACRÉSCIMO SEÇÃO V DO CAPÍTULO V DO TÍTULO VII

- RESOLUÇÃO 5184 1998 / ART.4
ACRÉSCIMO ART. 64

i) A Constituição Estadual, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o
Regime Jurídico Único, o Estatuto dos Funcionários Públicos, o Estatuto do Magistério
e o Regimento Interno da Assembléia Legislativa devem conter todas as referências
detalhadas no vide, como capítulos, títulos, artigos, parágrafos, etc. alterados,
revogados ou regulamentados, mesmo que seja necessário incluir a norma alteradora
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mais de uma vez. Neste caso é necessária a inclusão de artigo alterador diferente para
cada entrada da mesma norma.

Exemplo de vide na Resolução 5176:

- RESOLUÇÃO 5183 1997 / ART 1

ALTERAÇÃO ART. 23, 34, 45, 57 78, 102, 166 e 188

- RESOLUÇÃO 5183 1997 / ART.3
REVOGAÇÃO ART. 48,50 E 56

j) As Emenda à Constituição e as Lei Complementar que fizer referência ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias deve ser incluída no vide tanto do próprio

Ato quanto da Constituição.

Exemplo de vide na Constituição

- EMENDA Â CONSTITUIÇÃO 391999 / ART 11
ACRÉSCIMO ART. 98, 99, 100, 101 E 102 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

Exemplo de vide no ADCT:

- EMENDA À CONSTITUIÇÃO 39 1999 / ART 11
ACRÉSCIMO ART. 98, 99, 100, 101 E 102

k) Em normas que aprovam dispositivos como regulamentos, regimentos, estatutos,
convénios etc, o comentário de vide deve especificar se a referência está sendo feita
ao texto da própria norma ou ao dispositivo por ela aprovado.

- DECRETO 39969 1998
ALTERAÇÃO ART. 10 DO REGULAMENTO
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4.14.2 Cadela de vides

A cadeia de vides é formada pela norma original e as subseqüentes que a alteram.
Os vides de alteração de decreto que regulamentam uma lei serão incluídos neste decreto
e também na lei original.

Lei 10623 - Lei original

Decreto Regulamentação parcial Lei 10263
33467
Lei 1074 Alteração Lei 10623
Decreto Regulamentação parcial Lei 10745
33957 Alteração Decreto 33467

Regulamentação parcial Lei 10263
Decreto Alteração Decreto 33957
34633 Alteração Decreto 33467

Regulamentação parcial Lei 10263

O Decreto 34.633 altera dispositivo do Decreto 33.467 e do Decreto 33.957; este
altera o Decreto 33.467 e também regulamenta a Lei 10.745, que altera a Lei 10.623,
que é regulamentada pelo Decreto 33.467.

Lei 10.623
"Dispõe sobre a estrutura básica das autarquias e fundações públicas do Poder

Executivo do Estado e dá outras providências."
Vides:

- DECRETO 33467 1992 REGULAMENTAÇÃO PARCIAL
- LEI 10745 1992 ALTERAÇÃO
- DECRETO 33957 1992 REGULAMENTAÇÃO PARCIAL
- DECRETO 34633 1993 REGULAMENTAÇÃO PARCIAL
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Decreto 33.467

"Codifica  cargos de provimento em comissão correspondentes a estrutura básica
das autarquias e fundações públicas do Poder Executivo, de que trata a Lei 10623,

de 16 de janeiro de 1992, e dá outras providências."

Vides:
- DECRETO 33957 1992 ALTERAÇÃO
- DECRETO 34633 1993 ALTERAÇÃO

Lei 10.745

"Dispõe sobre o reajustamento dos símbolos, dos níveis de vencimento e dos
proventos do pessoal CMI e militar do Poder Executivo e dá outras providências."

Vides:
- DECRETO 33957 1992 REGULAMENTAÇÃO PARCIAL
- DECRETO 34633 1993 REGULAMENTAÇÃO PARCIAL

Decreto 33.957

"Acrescenta o anexo XXXVI ao Decreto 33467, de 30 de março de 1992."

Vide:
- DECRETO 34633 1993

	ALTERAÇÃO

Decreto 34.633

"Altera o anexo XXXVI do Decreto 33467, de 30 de março de 1992."
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Assim quando uma Norma C altera uma norma B que por sua vez alterou uma

norma A ou a regulamentou, o comentário no vide deve obedecer o seguinte:

Exemplo:
Norma A

Vide:
Norma B ALTERAÇÃO

Norma C ALTERAÇÃO/REGULAMENTAÇÃO

Norma B - altera/regulamenta a Norma A
Vide:
Norma C ALTERAÇÃO/REGULAMENTAÇÃO

Norma C - altera a norma B que alterou/regulamentou a norma A.

- Lei 12733 1997 - Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo

de estimular a realização de projetos culturais no Estado.
Vide:

DECRETO 40851 1999 - REGULAMENTAÇÃO TOTAL

DECRETO 41124 2000 - REGULAMENTAÇÃO ART 15, 24, E 31

- Decreto 40851 1999 - Altera e consolida a regulamentação que dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais de estímulo à realização de projeto artístico-cultural
no Estado, de que trata a Lei 12733, de 30 de dezembro de 1999.

Vide:
DECRETO 411242000/ ART. 1
ALTERAÇÃO ART. 31

DECRETO 41124 2000 ART.2

ALTERAÇÃO ART.15
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Decreto 41124 - Altera o Decreto 40851, de 30 de dezembro de 1999, que dispõe
sobre a concessão de incentivos fiscais de estimulo à realização de projeto artístico-
cultural no Estado, de que trata a Lei 12733. de 30 de dezembro de 1997.

Na cadeia de vides, quando uma norma altera um artigo alterado, deve ser feito vide
nas duas normas na principal e na alteradora, com o comentário de ALTERAÇÃO.

4.15 Indexação

Contém os descritores referentes a assuntos específicos da norma jurídica (ver 5).
O preenchimento deste campo deve ser feito em formulário próprio (ver Anexo C).

4.16 Catálogo

Contém os descritores referentes a assuntos genéricos da norma jurídica. Dá
entrada aos descritores referentes aos assuntos gerais. (Ver 7).

4.17 Texto

Contém o texto integral da norma jurídica tal como aparece publicado no órgão
oficial, com eventuais acréscimos ou correções advindas de retificações e rejeição de
veto ou consolidações.

A implantação do texto integral segue a seguinte ordem:
1. Publicação diária (com exceção das alterações do ICMS e crédito);
2. Normas solicitadas por algum setor da Casa;
3. Normas relevantes retrospectivamente de 1977 até 1947;
4. Normas não relevantes retrospectivamente até 1947.
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PARTE II

5 INDEXAÇÃO

5.1 Definições

a) Indexação

Indexação é o processo de analisar o conteúdo informativo de documentos e
expressá-lo na linguagem de indexação.

b) Linguagem de Indexação

É uma linguagem artificial que serve para representar abreviadamente o conteúdo
de um doc.umento.

Na metodologia de indexação usada no banco de dados NJMG o conteúdo dos
documentos é representado por palavras ou termos substantivados, separados por
vírgulas, formando sentenças.

Na indexação são usados apenas os termos autorizados pela Comissão de
Terminologia, constantes dos índices controlados.

Os termos autorizados são chamados descritores Índice controlado é a lista em
ordem alfabética de todos os termos autorizados.
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5.2 Instrumentos de consulta

O preenchimento dos campos indexação e catálogo exige a consulta aos seguintes
instrumentos:

a) Thesaurus do Senado Federal: vocabulário controlado que apresenta a relação
de descritores autorizados para descrição do conteúdo das normas jurídicas.

b) Índice Controlado de Minas Gerais - ICMG: vocabulário controlado complementar
ao Thesaurus do Senado Federal. Entre outros termos traz a relação de termos da
legislação estadual de Minas Gerais que não constam do Thesaurus.

c) Denominações Urbanas de Minas Gerais: apresenta um catálogo com a

seqüência padronizada oficial dos topônimos dos 853 municípios mineiros,
incluindo informações sobre a sua evolução administrativa, além da lista de distritos
subordinados e/ou adjetivos pátnos. Apresenta, também as remissivas às variações

toponímicas existentes nos textos legais.

5.3 Regras Gerais

Ao indexar, deve-se procurar indicar as idéias e não, simplesmente, copiar palavras.
A função do indexador é indicar ao usuário onde encontrar o quê lhe interessa. É dar o
rótulo do produto e não a composição do mesmo; ou indicar, tal como uma placa de
trânsito, a direção a ser seguida, sem indicar todo o itinerário. Para tanto, o indexador
deverá sintetizar o dispositivo legal dizendo o essencial, de modo que, na recuperação,

não apresente material inaproveitável.
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Exemplos:

- OBJETIVO, RECURSOS HUMANOS, DEMANDA, SUBSISTEMA, SAÚDE,
COMPATIBILIDADE, SERVIÇO DE SAÚDE, NECESSIDADE, COMUNIDADE.
(Indexação copiando palavras, sem a preocupação de exprimir idéias)

- OBJETIVO, MELHORIA, RECURSOS HUMANOS, SERVIÇO DE SAÚDE.
(Indexação correta, procurando interpretar e resumir a principal idéia do texto).

Deve-se observar, sempre, os critérios de economia de linguagem,
propriedade de linguagem, relevância da informação, completude e ordem dos termos
no parágrafo de acordo com o que se segue:

a) O termo específico geralmente é no singular.

CONCURSO
CONSERVATÓRIO

b) Um descritor não pode ser repetido na mesma frase.

c) Evitar o uso de termos que carregam pouco conteúdo e que necessitam
serem qualificados para sua compreensão.

AÇÃO
DEPARTAMENTO
ÂMBITO

d) Adjetivos somente são usados em descritores compostos.

UTILIDADE PÚBLICA
OBRA PÚBLICA
SAÚDE PÚBLICA
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e) Usar siglas somente nos casos em que são conhecidas, e sempre entre
parênteses.

(CEMIG)
(TELEMIG)
(COPASA)

f) Optar pelo uso da sigla ou do nome por extenso. Nunca usar os dois ao
mesmo tempo.

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
USE -(IPVA)

g) Usar hífen em siglas e não barras.

(CDI-MG)

(DETEL-MG)

h) A indexação deve, também, procurara traduzir termos legais não conhecidos
e/ou utilizados pelos usuários. Em casos de sinonímia, escolher o termos mais
conhecido, desde que esteja correto;

PRESO - SENTENCIADO
USE: PRESO

INATIVO - APOSENTADO
USE: APOSENTADO

SERVIDOR - FUNCIONÁRIO

USE: SERVIDOR
De acordo com a Constituição Federal.

28



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - TRIBUTOS

USE: TRIBUTOS

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS

USE- TRANSPORTE COLETIVO

1) Usar especificadores ( ver Anexo D) como: normas, âmbito, concessão quando

estritamente necessários.

j) Padronizar o uso dos termos ESTADUAL e do ESTADO em termos compostos.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO

SECRETÁRIO DE ESTADO

k) Deve-se evitar o uso do descritor genérico ESTADO; sempre que possível deve-

se usar o descritor mais especifico do assunto. Quando se referir a Minas

Gerais deve-se usar (MG). Deve-se tomar o cuidado para não confundir Estado

com EXECUTIVO.

1) Os descritores LEI ESTADUAL e DECRETO ESTADUAL devem ser usados

quando estritamente necessários.

m) Usar o nome completo de órgãos e entidades.

- CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE LUIZ DE BESSA.

- SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS MINERAIS HÍDRICOS E

ENERGÉTICOS.
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n) Quando a norma tem o objetivo de prorrogar efeito de outra, suprimir na indexação

o descritor EFEITO. O comentário de vide deve ser prorrogação.

PRORROGAÇÃO, VIGÊNCIA, LEI ESTADUAL...

o) Deve-se formar uma frase a mais próxima possível da linguagem natural.

p) A ordem de citação dos descritores deve ser do mais específico para o mais

genérico.

- CRIAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO. ASSESSOR, QUADRO PERMANENTE,

EXECUTIVO.

q) O artigo que trata de assunto isolado deve ser indexado por se tratar de assunto

diferente do principal da norma.

r) Aplicam-se aos textos ocultos as regras gerais de indexação.

s) Quando a norma jurídica indicar dispositivo legal a ser cumprido (futuro), não há

necessidade de fazer esta indicação na indexação.

t) A norma que teve seu texto consolidado deve também apresentar a indexação

atualizada com todas as alterações posteriores, sem, contudo, usar o descritor

ALTERAÇÃO.
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6 POUTICA DE INDEXAÇÃO PARA ASSUNTOS ESPECÍFICOS

6.1 Administração Pública Estadual

a) Administração Estadual

A Administração Pública Estadual é o conjunto das organizações administrativas
criadas e mantidas pelo Estado, englobando os três Poderes: Executivo, Legislativo e

Judiciário. Portanto, o termo ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL deve ser utilizado para

legislação superior, quando se tratar dos Três Poderes. Um decreto, mesmo usando a

expressão administração estadual ou pública, pode estar, na verdade, se referindo

somente ao Executivo, portanto o descritor não deve ser utilizado nestes casos.

b) Administração Direta

À administração cftreta é a que compete a Órgão de qualquer dos Poderes do
Estado.

- No Executivo - órgão sem personalidade jurídica, sujeito a subordinação

hierárquica, integrante da estrutura administrativa do Executivo: Secretarias de

Estado, órgãos colegiados como CONCAR, COIND, CONEC1T, COPAM, etc.; Órgãos

autônomos como PMMG, Procuradoria Geral do Estado, Coordenadoria de Apoio e
Assistência à Pessoa Deficiente, etc.

- No Legislativo - ALMG TCMG (órgão fiscalizador).

No Judiciário - TJMG, TAMO, TJMMG, Conselho de Justiça Militar, Tribunais do
Júri, Juizes de Direito, Juizados Especiais, Justiça de Paz.

31



c) Administração Indireta

É a que compete às autarquias, sociedades de economia mista, empresas
públicas, fundações públicas e demais entidades de direito privado sob controle direto
ou indireto do Estado. Os Poderes Legislativo e Judiciário não possuem administração
indireta.

No Executivo consiste em entidade com personalidade jurídica, integrante da

estrutura administrativa, vinculada a qualquer Secretaria de Estado, em cuja área de
competência se enquadra sua principal atividade. Autarquias: ADEMG, CODEVALE,
IPSEMG, TRANSMETRO. Fundações: HEMOMINAS, FJP, RURALMINAS, FEBEM,

etc. Empresas: COPASA, TURMINAS, CEMIG, EMATER, etc.

d) Advocacia do Estado

É a Procuradoria Geral do Estado. Defende o Estado. É subordinada ao

Governador.

e) Defensoria Pública

Faz a defesa gratuita dos necessitados.	O Defensor Público Geral é nomeado

pelo Governador. É obrigatória em todas as comarcas.

t) Ministério Público Estadual

Instituição permanente, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Tem autonomia

funcional, administrativa e financeira. É exercida pelo Procurador Geral de Justiça
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(nomeado pelo Governador em lista tríplice), pelos Procuradores de Justiça e pelos

Promotores de Justiça Tem ustatusu próprio.

g) Governo Estadual

Usar o descritor EXECUTIVO para indicar execução (administração) de serviços

públicos, Governo Estadual ou Governo do Estado.

h) Governo Federal

Usar o descritor UNIÃO FEDERAL para indicar a entidade política dotada de
soberania, formada pela união dos Estados e possuidora de património próprio. Usar o

descritor GOVERNO FEDERAL para indicar o Poder Executivo Federal.
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62 Assembléia Legislativa

O padrão adotado de simplificação da indexação não se aplica às normas da
Assembléia Legislativa que devem ser indexadas com alto grau de exaustividade e de
especificidade.

6.2.1 Resumo da Legislação

a) Pessoal

- Lei 8443183 - Cria o quadro Suplementar de Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências.

- Lei 9767189 - Dispõe sobre a estrutura de pessoal de gabinete de
deputado.

- Resolução 5086190 - Dispõe sobre o quadro de pessoal da Secretaria
da Assembléia Legislativa e dá outras providências.

- Resolução 5100191 - Dispões sobre as Atividades de Apoio e
Representação Político-parlamentar e dá outras providências.

- Deliberação 1080194 - Dispõe sobre a jornada de trabalho e o controle
de freqüência do servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa.

- Deliberação 1758199 - Dispõe Sobre o desenvolvimento na carreira do
servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa.
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b) Organização administrativa

- Resolução 800167 - Estabelece o Regulamento Geral da Secretaria da
Assembléia Legislativa de Estado de Minas Gerais.

- Deliberação 269183 - Consolidada as normas do Regulamento Geral

da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

- Resolução 5134193 - Dispõe sobre a estrutura da Secretaria da

Assembléia Legislativa e dá outras providências.

- Resolução 5189199 - Dispõe sobre a organização administrativa da
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.
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6.3 Auxílio Financeiro

Modelo

AUXÍLIO FINANCEIRO, ENTIDADE.

Exem pio

Indexação - AUXÍLIO FINANCEIRO, ENTIDADE.
Catálogo - AUXÍLIO FINANCEIRO.
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6.4 Comemoração

Modelo:

[Ação], [Comemoração].

Exemplo:

lndexaçào - CRIAÇÃO, DATA COMEMORATIVA.
Catálogo - COMEMORAÇÃO.
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6.5 Comissão, comitê e grupo de trabalho

Modelo:

[Ação], COM ISSÃO, [assunto ou objetrvo].

Exemplo:

Indexaço - CRIAÇÂO,COMPOSIÇÃO, COMISSÃO, POLÍTICA INDIGENISTA.
Catálogo - COMISSÃO.

Indexação - CRIAÇÃO, GRUPO DE TRABALHO, OBJETIVO, IMPLANTAÇÃO,
USINA TERMOELÉTRICA, MUNICíPIO, IBIRITÉ.
Catálogo - GRUPO DE TRABALHO.

Para as normas da Assembléia Legislativa a indexação deve ser mais
exaustiva, exemplo:

Indexação - DESIGNAÇÃO, SERVIDOR, COMPOSIÇÃO, GRUPO DE
TRABALHO, OBJETIVO, ESTUDO, LEI FEDERAL, RESPONSABILIDADE
FISCAL, ASSESSORAMENTO, SECRETARIA, (ALMG).

Catálogo - (ALMG), GRUPO DE TRABALHO.
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6.6 Concessão honorífica

Zi

[Ação], [objeto].

Exemplo:

lndexaço - CRIAÇÃO ) MEDALHA.
Catálogo - CONCESSÃO HONORÍFICA.
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6.9 Denominaôes

Nas denominações de trecho, ligação ou acesso rodoviário, em caso de dúvida
quanto à propriedade do termo a ser utilizado na indexação, deverão ser feitas
consultas ao DER-M3 e só depois de esgotadas todas as possibilidades de
informação, deve-se utilizar estritamente o que consta no texto da norma. Em qualquer
caso, entretanto, o descritor rodovia é imprescindível e rodoviánoIa M totalmente
dispensável.
Nas alterações de denominação o Vide deve constar: ALTERAÇÃO DE
DENOMINAÇÃO
Atenção: O catálogo refere-se à espécie de entidade denominada, trecho, ligação ou
acesso rodoviário.
Modelo:
DENOMINAÇÃO, [entidade], MUNICÍPIO, [nome do município].

Exemplo
Indexação* DENOMINAÇÃO, CENTRO DE SAÚDE, MUNICÍPIO, SÃO JOSÉ DO
ALEGRE.
Catálogo: CENTRO DE SAÚDE

indexação: DENOMINAÇÃO, PONTE, RIO VERDE, LOCALIDADE, ESTAÇÃO DE
FREITAS, MUNICÍPIO, CONCEIÇÃO DO RIO VERDE.
Catálogo: PONTE

Indexacão - DENOMINAÇÃO, TRECHO, RODOVIA, MUNICÍPIO, PONTE NOVA, RIO
CASCA.
Catálogo - RODOVIA.
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6.10 Estabelecimento de ensino

6.10.1 Estrutura

A estrutura do ensino passou por várias alterações de 1942 a 1971. A seguir, a

sistemática de leis federais que trataram do assunto:

a) Estrutura do ensino de 1942 a 1961

Leis Orgánicas: várias leis organizavam o ensino.

- Ensino Primário
- Ensino Secundário
- Ensino Técnico (Industrial, Comercial, Agrícola, Normal).

Ensino Primário (4 anos)
- Fundamental (crianças de 7 a 12 anos)
- Supletivo (acima de 13 anos).

Ensino Secundário:
- Ginásio (4 anos)
- Colégio (3 anos):

Curso Científico
Curso Clássico

Ensino Técnico
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b) Estrutura do Ensino a partir da Lei Federal 4.024,de 2011211961

- Ensino Pré-Pr,máno
- Ensino Primário (4 anos)
- Ensino Médio (*):

Ensino Secundário

Ensino Técnico(industria!, Agrícola, Comercial)
Ensino Normal

Ensino Superior.

(*) O Ensino Médio inclui Ciclo Ginasial (4 anos) e inclui Ciclo Colegial (3 anos).

c) Estrutura do ensino a partir da Lei Federal 5.692. de 11/08/1971

- Ensino de Primeiro Grau (8 anos)
- Ensino de Segundo Grau (3 ou 4 anos)
- Ensino Supletivo (1 0 e 20 Graus)

d) Estrutura do ensino a partir da Constituição Federal de 5/1011988

- Ensino fundamental (8 anos)

- Ensino médio (3 anos)

O Parecer 516192 do Conselho Estadual de Educação, publicado em 15 de agosto
de 1992, propõe, para as Câmaras e Comissões do Conselho, a uniformização da
nomenclatura referente aos graus de ensino, utilizando ENSINO FUNDAMENTAL e
ENSINO MÉDIO, respectivamente para o 1 0 e 2° graus.
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6.10.2 Pessoal

1. Quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino - criado pela Lei 9.381,
de 18 de dezembro de 1986, regulamentada pelo Decreto 26.515, de 13 de janeiro de

1987. É composto de:

a) Quadro do Maistério (Lei 7.109177) - pessoal que exerce a docência, a supervisão,

a orientação, a administração educacional, a inspeção e a direção do sistema
educacional de ensino:

1. Cargo de provimento em comissão:

Diretor de Escola.

2. Cargos de provimento efetivo:
Orientador Educacional
Professor
Regente de Ensino.
Supervisor Pedagógico.

b) Pessoal do Quadro Permanente (Decreto 16.409174) - refere-se ao Quadro Setorial
da Secretaria de Estado da Educação - SEMG, englobando cargos de apoio:

• Cargo de provimento em comissão:
Secretário de Escola.

• Cargos de provimento efetivo:
Assistente social
Assistente de turno
Auxiliar de biblioteca escolar
Auxiliar de enfermagem
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Auxiliar de secretaria

Bibliotecário

Fisioterapeuta

FonoaudiÓloao

Psicólogo

Serviçal

Terapeuta ocupacional

Tesoureiro escolar

Zelador de escota.

2. Quadro de Pessoal da Educação - QE - e Quadro de Pessoal do Conselho

Estadual de Educação - QE/CE - criados pela lei 11452, de 22 de abril de 1 994,.que

transforma todos os cargos anteriores a que se reterem os Decretos 16686/74 e

17287190 e as funções públicas a que se refere a da Lei 10254.

3. Quadro Especial da Secretaria de Estado da Educação - criado pelo Decreto

36033, de 1419194, alterado pelo Decreto 40509, de 31811999.

6.10.3 Regras gerais

a) Serão usados os seguintes catálogos em normas sobre pessoal:

• Ensino público estadual, pessoal - quando a norma tratar do pessoal de

estabelecimento de ensino;

• (Semg), pessoal - quando tratar do pessoal da Secretaria de Estado da

Educação

• Estatuto do Magistério - quando a norma tratar do Estatuto.
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b) Para normas sobre estabelecimentos de ensino os tipos de ação são:
CRIAÇÃO, DENOMINAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, etc. Se necessário, incluir
localidade. As alterações referentes a estabelecimentos de ensino fazem vide

arenas na norma de criacão do estabelecimento, quando não for possível

identificá-la, pode se fazer o vide de Legislação Relevante na norma de
denominação. O catálogo será ESTABELECIMENTO DE ENSINO.

Modelo:

[Açâo], ESTABELECIMENTO DE ENSINO, MUNICÍPIO > [Nome do
município].

Exemplo:

Indexação - CRIAÇÃO, DENOMINAÇÃO, ESTABELECIMENTO DE
ENSINO, LOCALIDADE, COSTAS, MUNICÍPIO, DIVINÓPOLIS.
Catálogo - ESTABELECIMENTO DE ENSINO.

6.10.4 Indicação de vides

Quadro de magistério: A partir de 19 de dezembro de 1986, as normas que

apresentam ações relativas a cargos do quadro de pessoal (criação, alteração de
denominação, transformação e extinção de cargos) deverão fazer vide na lei 9381 > e não
na Lei 7109. Entretanto, as ações relativas a classe fazem vide na Lei 7109.

Quadro Permanente: Ações relativas a cargos fazem vide no Decreto 16409 e
na Lei 9381 As ações relativas a classe fazem vide no decreto 16409.
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6.11 Fundos e Proqramas

Os fundos e programas estaduais que sejam relevantes devem ser indexados
com maior especificidade como o exemplo que se segue:

Indexação: CRIAÇÃO, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS
ESTRATEGICAS, OBJETIVO, FINANCIAMENTO, PROGRAMA,
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
REQUISITOS, EMPRESA PRIVADA, FINANCIAMENTO, RECURSOS
FINANCEIROS, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS
ESTRATEGICAS.
COMPETENC1A, GESTÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E
COMERCIO, AGENTE FINANCEIRO, (BDMG), FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS.
AUTORIZAÇÃO, (BDMG), (BEMGE), CONCESSÃO, FIANÇA, MUNICIPIOS,
OPERAÇÃO, FINANCIAMENTO, PROGRAMA, DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL, COMPATIBILIDADE, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE
INDUSTRIAS ESTRATEGICAS.
CONVALIDAÇÃO, PROTOCOLO, CELEBRAÇÃO, EXECUTIVO,
REALIZAÇÃO, PROGRAMA, PARTICIPAÇÃO, INICIATIVA PRIVADA.

Catálogo - FUNDO ESTADUAL DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Para os fundos e programas de pouca relevância a indexação pode ser mais
genérica como a que se segue, no sendo necessário a criação do descritor como o
nome do programa ou do fundo:

Modelo:

[Ação], [Programa ou fundo] ESTADUAL, [Assunto específico].
Catálogo [Fundo ou programa], [Assunto geral].
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Exemplo:

lndexaçao - CRIAÇÃO, FUNDO ESTADUAL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
Catálogo - FUNDO ESTADUAL, SANEAMENTO BÁSICO.

49



6.12 Gabinete de deputado

Modelo:

GABINETE, DEPUTADO ESTADUAL.

Exemplo:

Indexaço - GABINETE, DEPUTADO ESTADUAL.
Catálogo - (ALMG), PESSOAL.

Quando a deliberação que estabelece a estrutura de gabinete de deputado não
possui ementa, o texto deve ser elaborado pelo indexador e o fato informado no campo
OBSERVAÇÃO: EMENTA ELEABORADA PELA REFERENCIA LEGISLATIVA.

Quando a estrutura de gabinete for alterada por outra deliberação, deve-se
fazer o vide de ALTERAÇÃO na primeira deliberação que estruturou o gabinete.
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6.13 Imóvel

Tipos de ação: DOAÇÃO, REVERSÃO, ALIENAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

[Açao], IMÓVEL, MUNICÍPIO, [Nome do município].

Exemplo:

Indexação -DESAPROPRIAÇÃO, SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, IMÓVEL,
MUNICíPIO, SABARÁ
Catálogo - IMÓVEL.
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6.14 Instituições

a) Para instituições de fins económicos, adotar-se-á como descritor aquele que
representar a natureza da atividade econômica da empresa como descritor autônomo.
existente no índice controlado:

- EMPRESA DE PRODUTOS QUÍMICOS
- EMPRESA DE PRODUTOS TÊXTEIS
- EMPRESA DE SIDERURGIA

b) No caso de instituições privadas sem fins lucrativos adotar-se-á termos genéricos,
como nos exemplos abaixo:

- Lions Clube, Rotary, Tounng: CLUBE DE SERVIÇO.
- Irmandade, seminário, centro espírita: INSTITUIÇÃO RELIGIOSA.
- Grupo de teatro: INSTITUIÇÃO CULTURAL.
- Sociedade estudantil: ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL.
- Associação de profissionais: ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL.
- Clube ou associação esportiva: INSTITUIÇÃO ESPORTIVA

c) No caso de instituições mantenedoras, utilizar o descritor ENTIDADE
MANTENEDORA,

d) Para organizações sindicais utilizar apenas o descritor SINDICATO, sem especificar
o tipo de filiado. No caso de sindicato rural, usar SINDICATO RURAL;

e) INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL se refere a escola particular de 1 0 e 2° graus:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO se refere a escola pública, como unidade do
sistema estadual. Em caso de ensino superior deve-se adotar termos específicos
como faculdade, etc
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6.15 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Modelo:

- DIRETRIZES GERAIS ORÇAMENTO FISCAL, ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTO, DÍVIDA PÚBLICA, OPERAÇÃO FINANCEIRA,
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL.

Incluir também a seguinte nota no campo Observação:
LDO PARA O ANO DE [Ano].

Exemplo:

Indexação - DIRETRIZES GERAIS, ORÇAMENTO FISCAL, ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTO, DIVIDA PÚBLICA, OPERAÇÃO FINANCEIRA,
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL.

Catálogo- ORÇAMENTO.
Observação - LDO PARA O ANO DE 1999.
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6.16 Lei do Orçamento

Modelo-

- ORÇAMENTO FISCAL, ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO,
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

- incluir também a seguinte nota no campo Observação:
LEI DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE [ano].

Exemplo:

indexação - ORÇAMENTO FISCAL, ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO,
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL.

Catálogo- ORÇAMENTO.
Observação - LEI DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 1999.
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6.17 Organização administrativa

a) Normas que criam órgãos devem ser indexadas de acordo com o seguinte modelo:

- CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, OBJETIVO, COMPETÊNCIA,
REGIME FINANCEIRO, [órgão].

b) O termo regime financeiro resume os conceitos de receita, despesa, prestação de
contas, património, etc.

c) Quando a norma sobre organização administrativa de determinado órgão contiver
alguma subordinação ou vinculação a algum outro órgão de nível hierárquico superior
essa relação deve ser indicada.

- CRIAÇÃO, .... [nome do órgão], SUBORDINAÇÃO, GOVERNADOR.

d) Quando a norma tratar da organização geral de determinado órgão não há
necessidade de mencionar competências de unidades administrativas internas. Mas se
isso aparecer em normas sobre outros assuntos , a indexação faz-se necessária. O
catálogo é sempre do órgão maior. As unidades administrativas não recebem descritor
específico.

- DESCRIÇÃO, COMPETÊNCIA, UNIDADE ADMINISTRATIVA,[órgão].

e) Delegacias Regionais e Diretorias Regionais não devem ser indexadas como
unidades administrativas de determinado Órgão. A indexação deve ser específica, mas
não há necessidade de se fazer vides.
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f) Em normas sobre transformação de órgãos deve-se adotar o seguinte modelo:

-[órgão antigo], TRANSFORMAÇÃO, [órgão novo], ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, OBJETIVO, COMPETÊNCIA,..

Neste caso, o catálogo se referirá aos dois Órgãos.

g) Em normas que se referem a transferência de competências, orçamento,
patrimônio, etc entre órgãos deve-se adotar o seguinte modelo:

- [competência] [órgão origem], TRANSFERÊNCIA, [órgão destino].

h) Repetir, quando necessário, em todos os parágrafos a denominação do órgão de

que trata a norma legal, para melhor entendimento do assunto e recuperacão mais
garantida.

1) Quando uma norma cria através de um artigo um órgão, o nome do órgão deve
aparecer na indexação e no catálogo.

617.1 Indicação de vides

As normas do Executivo sobre organização administrativa, extinção e criação de
órgãos deve fazer vide no Decreto 28045, de 21511988 e na Lei Delegada 6, de
281811985 caso seja citada.
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6.18 Pessoal

6.18.1 Definições

a) Cargo

Conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a funcionário.

b) Cargo Público

Conjunto de atribuicões e responsabilidades cometidas a servidor público.
Criado por lei, com denominação própria e remunerado pelos cofres públicos.

c) Provimento

Ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público, com a designação
do seu titular.

d) Cargo de provimento em Comissão

Destina-se às funções de confiança dos superiores hierárquicos. SÓ admite
provimento em caráter provisório (não garante continuidade na função).

Pode ser de:
- recrutamento amplo: mediante livre escolha do
titular do Poder;

- recrutamento limitado: mediante livre escolha do
titular do Poder entre ocupantes de cargos de
provimento efetivo do Serviço Público.
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e) Carpo de provimento Efetivo

Provimento mediante aprovação em concurso público, trazendo em si a
presuncão de permanência e definitividade.

f) Cargo Isolado

Não se escalona em classes, por ser o único na sua categoria (exceção).

g) Funoão

Conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas, transitória ou

eventualmente, a servidor contratado.

h) Classe

Conjunto de cargos ou funções com atribuições da mesma natureza e com o
mesmo grau de responsabilidade.

1) Carreira

Agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas

segundo a hierarquia do serviço.

j) Quadro

Conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas de um mesmo
serviço, órgão ou Poder.
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k) Quadro de Pessoal

Usado para fundações e autarquias da Administração Indireta e para casos

específicos, como para a Assembléia Legislativa.

1) Quadro Permanente

Compreende, ao lado do Quadro Suplementar e de outros quadros, o conjunto de

pessoal do Executivo, efetivando-se em quadros setoriais. Usado também para o quadro de
pessoal da Tributação Fiscalização e Arrecadação da Secretaria da Fazenda.

m) Quadro Suplementar

Refere-se ao conjunto de servidores do Executivo não enquadrados na estrutura
administrativa resultante de uma reorganização geral do pessoal. Tem caráter de

excepcionalidade e temporalidade.

n) Quadro Específico

Refere-se à distinção entre os conjuntos de cargos de provimento efetivo e em

comissão. Não usar na indexação.

Exemplo:	«Cria cargos no quadro específico de provimento em comissão do

Quadro Permanente do Executivo."

o) Quadro Especial

instituído pelo Decreto 36033, define-se segundo a natureza das atividades
especificas nas respectivas áreas operacionais.
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p) Quadro Setorial

Força de trabalho, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, necessária ao
desempenho das atividades normais e específicas de uma repartição ou órgão da
Administração Direta do Executivo

Referem-se aos órgãos e repartições da Administração Direta do Executivo (a partir do
Decreto 16.409).

q) Lotação

Número de servidores que devem ter exercício em cada repartição ou serviço.
Pode ser:
- numérica ou básica: cargos e funções atribuídos às várias unidades
administrativas;
- nominal ou supletiva: distribuição nominal dos servidores	para cada

repartição, a fim de preencher os claros do quadro numérico.

r) Transformação de Cargos

Termo usado na legislação para quando se extinguem os cargos anteriores e se

criam os novos, que serão providos por:

- investidura originária: provimento por concurso,
- investidura derivada: enquadramento de servidores já integrantes da
Administração.
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6.18.2 Resumo da Legislação de Pessoal do Executivo

a) Quadro Geral do Executivo a partir da Lei 3214, de 16110164.

- Quadro Geral - composto por cargos públicos do Poder Executivo

Anexo 1 - Efetivo - Sistemática de Classes
Anexo II - Efetivo - Correlação de Classes (atuais e previstas)
Anexo 111 - Comissão - a) chefia (recrutamento amplo),

b) executivo (recrutamento amplo),

C) chefia (recrutamento limitado);
d) executivo (recrutamento limitado)

- Quadro Suplementar - composto por cargos que serão transformados em

outros, na parte permanente, com readaptação ou sem ela, ou serão

extintos automaticamente com a vacância (Anexo IX).

- Quadros Especiais - estabelecimentos hospitalares;
- estabelecimentos de assistència ao menor;

estabelecimentos de ensino médio.

b) Quadro Permanente do Executivo

A partir do Decreto 16.409 de 10-07-74 que regulamenta a Lei 5945 de 1972
Define cargo, função, classe, quadro setorial. Apresenta a composição dos quadros
específicos em:

- provimento em comissão:
grupo: Direção Superior (DS);

Assessoramento (AS);
Chefia (CH);
Execução (EX).
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- provimento efetivo:
grupo: Nível Superior (NS);

Segundo Grau (SG);
Primeiro Grau (PG):
Nível Elementar (NE).

Apresenta no Anexo 1 as Classes do Quadro Permanente e inclui código,
denominação, símbolo ou faixa de vencimentos, número de cargos.

O Decreto 16.686 de 27-10-74 fixa a lotação setorial dos cargos de provimento em
comissão e define a composição do código. Os anexos 1 a XX incluem unidade da
repartição, classe, quantidade de cargos, recrutamento e código do cargo.

O Decreto 17.287 de 23-07-75 fbo a lotação setorial dos cargos de provimento
efetrvo, define a composição do código. O Anexo (inclui classe, código dos car gos e
quantidade de cargos.



QUADROS SETORIAIS DE ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES
CONSTANTES DO DECRETO 16.686, DE 27-10-74

ANEXO	 ÓRGÃO

1	Secretaria de Estado da Administração> Secretaria de Recursos Humanos
e Administração (a partir de 29-12-87)

H Secretaria de Estado da Agricultura

III Secretaria de Estado da Educação

IV Secretaria de Estado da Fazenda

V Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo

VI Secretaria de Estado do Interior e Justiça

Vil Secretaria de Estado de Obras Públicas

VIII Secretaria de Estado da Saúde

IX Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social

X	Arquivo Público Mineiro

XI Assessoria Técnico-Consultiva do Governador

XII Conselho Estadual de Cultura

XIII Conselho Estadual de Desenvolvimento -> SEPLAN

XIV Conselho Estadual de Educação

XV Conselho Estadual de Telecomunicações -> DETEL-MG

XVI Departamento Jurídico

XVII Departamento de Representação em Brasília

XVIII Gabinete CMI -> Secretaria de Estado da Casa Civil

XIX Imprensa Oficial

XX	Procuradoria Geral do Estado -> Procuradoria Geral de Justiça
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QUADROS SETORIAIS CRIADOS POR NORMAS POSTERIORES

ANEXO	 ÓRGÃO

Xxi Conselho Estadual de Transito (Dec. 17.287)

XXII Conselho de Administração do Pessoal (Dec. 17.171)

XXIII Coordenadona de Cultura (Dec. 17 221)

XXIV Secretaria de Estado de Segurança Pública (Dec. 17.287)

XXV Biblioteca Pública Estadual (Dec. 17.287)

XXVI Gabinete do Vice-Governador (Dec.17.402) (veja RET)

XXVII Diretoria de Esportes (Dec. 18.028) transferido para a SELTMG (Dec 27.740)

XXVIII Secretaria de Estado de Ciência. Tecnolooia e Meio Ambiente (Dec. 18.460)

XX1X Pessoal Civil da Polícia Multar (Dec. 21.569)

)(XX Coordenadona de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente (Dec. 22.637)

XXXI Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo (dec. 23.373) - SELTMG

XXXII Secretaria de Estado da Habitação (Lei 10.624) - Secretaria de Estado dos
Transportes (Dec. 23.476)

XXXIII Secretaria de Estado da Cultura (Dec. 23.512)

XXXIV Secretaria de Estado de Assuntos Municipais (Lei 10.634?)

XXXV Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos
(anteriormente. SEMEMG - Dec. 24.069 : revogado pelo Dec. 25.882)

XXXVI Secretaria de Estado da Reforma Administrativa e Desburocratização
(SERADMG) (Dec. 24.792)

XXXVII Secretaria de Estado de Abastecimento (Dec. 24.749)

XXXVIII Conselho Estadual de Política de Pessoal (Dec. 25.036)

XXXIX Conselho Estadual da Mulher (Dec. 25.121) Gabinete Militar do Governador
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XLI Instituto Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos(Dec. 28.139)

XLII Secretaria de Estado de Assuntos Metropolitanos

XLIII Assessoria de Imprensa e Relações Públicas (Dec. 27.829)

XLIV Escritório de Representação do Governo em São Paulo

XLV Escritório de Representação do Governo no Rio de Janeiro

XLVI Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos Internacionais
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QUADROS DE PESSOAL DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÔES
CRIADOS PELA LEI 10.623, DE 16-01-92

ANEXO	 ÓRGÃO

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado - FAPEMIG

II Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC

III Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia - HEMOMINAS

IV Fundação Clóvis Salgado

V Fundação João Pinheiro

V Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS

VII Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP

Viii Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG

IX Fundação Helena Antipoff

X Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

XI Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - FUMA

XII Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -	CARDIOMINAS

XIU Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG

XIV Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM

XV Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM

XVI Fundação Escola Guignard

XVII Fundação Ezequiel Dias - FUNED

XVIII Fundação TV Minas Cultural e Educativa

XIX Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico -	IEPHA

XX Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -	CODEVALE
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XXI Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP

XXII Instituto Estadual de Florestas - IEF

XXIII Departamento Estadua' de Recursos Hidricos - DRH-MG

XXIV Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG

XXV Loteria do Estado de Minas Gerais

XXVI Planejamento da Região Metropolitana - PLAMBEL

XXVII TRANSMETRO - Transportes Metropolitanos

XXVIII Administracao de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG

XXIX Vetado

XXX Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
PSM

XXXI Instituto de Pesas e Medidas de Minas Gerais - IPEM

XXXII Conselho de Política Financeira - CPF

XXXIII Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
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QUADROS DE PESSOAL DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
CRIADOS POR LEIS POSTERIORES

ANEXO	ÓRGÃO

XXXIV Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG (Lei 10,745)

XXXV Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG
(Lei 10.745)

XXXVI Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES (Lei 0.745)

XXXVII Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL-MG

XXXVIII Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA (Lei 11337)

RESUMO DOS QUADROS DE PESSOAL
PESSOAL DO EXECUTIVO

Quadro	 Quadro	Quadro	 Outros
Permanente	Permanente	Suplementar	Quadros

DaTfa

Quadros	 Quadros	Quadro Do
Setoriais	 Pessoal	Magistério
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c) Quadro Geral do Executivo a partir do Decreto 36033, de 1419194

Define plano de carreira, carreira, classe, cargo, etc. Cria os Quadros

Especiais.

O Decreto 40509 de 318199 altera e acrescenta anexos ao Decreto 36033.

6.183 Regras gerais

a) O descritor específico de cada quadro deverá ser usado na indexacão de normas que

tragam ou alterem o quadro de pessoal completo de determinado órgão ou Poder.

b) Em normas de pessoal os anexos devem ser citados, porém não há necessidade de
especificar os seus itens que devem ser citados somente no caso de alteração.

Os prováveis itens de anexo são:

- Unidade Administrativa
- Recrutamento

- Código
- Símbolo, Nível, Faixa, Vencimentos
- Quantidade.

c) Utilizar ações com o prefixo "re somente quando esse prefixo altera o significado do
termo (readaptação, reabilitação). Não adotar termos como:

redistribuição = alteração, distribuição
reclassificação = alteração, classificação.
relotação = alteração, lotação
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d) Os termos SERVIDOR e PESSOAL referem-se ao conjunto de servidores de
determinado órqo ou poder, en quanto o termo CARGO PÚBLICO refere-se
especificamente a um ou mais cargos. Dentro desta acepção o termo SERVIDOR será

usado na indexação e o termo PESSOAL será usado no catálogo

e) O conjunto dos Militares deve ser indexado como PESSOAL MILITAR; o cargo
POLICIAL MILITAR, a instituição como (PMMG).

f) O conjunto de servidores públicos do Estado será indexado como descritor SERVIDOR

PÚBLICO ESTADUAL.

g) Todo cargo público deve ser indexado na forma como aparece na norma e sendo
possível pode-se determinar o tipo de provimento e/ou de recrutamento. E necessária a
criação e o controle do nome de todos os cargos.

h) O termo VENCIMENTOS tem sentido genérico, englobando em seu significado os
termos SOLDO e REMUNERAÇÃO; para aposentados usar PROVENTOS,
APOSENTADORIA.

i) Para as gratificações e adicionais deverão ser citados os nomes completos.
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6.18.4 Regras específicas

A instituição de cargos é realizada por lei no Quadro Permanente.

a) Criação de Classe refere-se a categoria profissional.

Modelo

CRIAÇÃO, CLASSE, [tipo de provimento], [tipo de recrutamento], [nome da classe],
QUADRO PERMANENTE, EXECUTIVO.

Exemplo:

CRIAÇÃO, CLASSE, PROVIMENTO EFETIVO, ESTATÍSTICO, QUADRO
PERMANENTE, EXECUTIVO.

b) Criação de Cargo: aumento do número de cargos dentro de classe já existente.

CRIAÇÃO, [tipo de provimento do cargo], [tipo de recrutamento], [nome do cargo],
QUADRO PERMANENTE, EXECUTIVO.

Exemplo:

CRIAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO, RECRUTAMENTO LIMITADO, SUPERVISOR,
ASSESSOR, QUADRO PERMANENTE, EXECUTIVO.

71



c) Alteração de denominaoão, reclassificação ou transformação

Modelo:

ALTERAÇÃO . [DENOMINAÇÃO OU CLASSIFICAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO]. [tipo
de provimento do cargo], [tipo de recrutamento], [nome do cargo de origem),
TRANSFORMAÇÃO, [nome do cargo de destino], QUADRO PERMANENTE,
EXECUTIVO, [nome do quadro], [nome do Órgão].

Exemplo:

- ALTERAÇÃO, DENOMINAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO, RECRUTAMENTO
AMPLO, ASSESSOR, TRANSFORMAÇÃO, DIRETOR, QUADRO PERMANENTE,
EXECUTIVO, QUADRO SETORIAL, (SFMG).

- ALTERAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO, RECRUTAMENTO LIMITADO,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: TRANSFORMAÇÃO, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, QUADRO PERMANENTE, EXECUTIVO, QUADRO SETORIAL,
(SFMG).

d) Extinção de Classe

Modelo:
EXTINÇÃO, CLASSE, [tipo de provimento], [tipo de recrutamento], [nome da classe],
QUADRO PERMANENTE, EXECUTIVO.
Exemplo.

- EXTINÇÃO, CLASSE, PROVIMENTO EFETIVO, SERVENTE, SERVIÇAL,
QUADRO PERMANENTE, EXECUTIVO.
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e) Extinção de Cargo

Modelo:

EXTINÇÃO, [tipo de provimento do cargo, [tipo de recrutamento], [nome do cargo],
QUADRO PERMANENTE, EXECUTIVO, [nome do quadro], [nome do órgão].

Exemplo:

- EXTINÇÃO, CARGO EFETIVO, SERVENTE, QUADRO PERMANENTE,
EXECUTIVO, QUADRO SETORIAL, IMPRENSA OFICIAL ESTADUAL.

f) Inclusão, codificação ou distribuição de cargos

A movimentação de cargos e servidores é feita nos Quadros Setoriais.

- Inclusão: alocação de cargos nos Quadros Setoriais, dependente ou não de norma
anterior.

- Codificação: atribuição de código próprio para cada cargo, dentro de quadro já
definido.

- Distribuição: alocação de cargos nas unidades (setores) dentro de determinado
quadro.

Modelo:

(INCLUSÃO ou CODIFICAÇÃO ou DISTRIBUIÇÃO), [Tipo de provimento do cargo],
[tipo de Recrutamento],	[nome do cargo], [nome do quadro], [nome do órgão]

73



Exemplo:

- INCLUSÃO, CARGO EM COMISSÃO, RECRUTAMENTO AMPLO, ASSESSOR,
QUADRO SETORIAL, (SEMG).

g) Lotação: Usado exclusivamente no sentido do ato de lotação nominal do servidor
(constitui exceção).

Modelo:

- LOTAÇÃO, OCUPANTE, [tipo de provimento do cargo],[tipo de recrutamento],
[nome do cargo], [nome do quadro], [nome do órgão].

Exemplo:

- LOTAÇÃO, OCUPANTE, CARGO PÚBLICO, COLETOR, COLETORIA ESTADUAL,
MUNICÍPIO, RIO PIRACICABA, QUADRO SETORIAL, (SFMG).

Verificar o sentido atribuído ao termo LOTAÇÃO na norma e, se for o caso, utilizar o
descritor específico:

1) no sentido de INCLUSÃO (acréscimo de cargos em determinado quadro);

2) no sentido de TRANSFERÊNCIA (quando se menciona o Órgão de origem);

3) apenas como parte da denominação de determinado Quadro Setorial (ex: Quadro
Setorial de Lotação da Secretaria da Fazenda) -> não usar na indexação.
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h) Transferência: alteração da alocação de cargos e/ou servidores entre diferentes quadros
ou entre unidades de determinado quadro.

1. Transferência de cargos (= relotacao)

Modelo:

- ALTERAÇÃO, LOTAÇÃO, [tipo de provimento do cargo], [tipo de recrutamento],
[nome do cargo], [nome do quadro], [órgão de origem], TRANSFERÊNCIA, [órgão de
destino].

Exemplo:

-ALTERAÇÃO, LOTAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO, RECRUTAMENTO LIMITADO,
ASSESSOR, QUADRO SETORIAL, (SADMG),TRANSFERÊNCIA, (SFMG).

2. Transferência nominal ou transferência nominal/cargo

Modelo:

- ALTERAÇÃO, LOTAÇÃO, OCUPANTE, [tipo de provimento do cargo], [tipo de
recrutamento], [nome do cargo], [nome do quadro] > [órgão de origem],
TRANSFERÊNCIA, [Órgão de destino].

Exemplo.

- ALTERAÇÃO. LOTAÇÀO, OCUPANTE, CARGO EFETIVO, MÉDICO, QUADRO
SETORIAL, (SSMG). TRANSFERÈNCIA > (SSPMG).
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) ldentificaço: Indicação de cargos (através do código), sempre objeto de ação em
norma anterior.

Modelo:

- IDENTIFICAÇÃO, [tipo de provimento do cargo], [tipo de recrutamento], [nome do
cargo], [nome do quadro], [nome do órgâo] ) [anexo], ESPECIFICAÇÃO.

Exemplo:

- IDENTIFICAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO, RECRUTAMENTO AMPLO,
ASSESSOR, QUADRO SETORIAL, (SIJMG), ANEXO, ESPECIFICAÇÃO.

Embora a identificação seja Feita sempre pelo código, é diferente da codificação (ato
inicial de atnbuir códigos aos cargos) e da especrticaçâo do código como parte do
anexo.

j) Identificação de transformação: identrncação de cargos transformados em norma anterior
e codificação de novos cargos.

- IDENTIFICAÇÃO, [tipo de provimento], [tipo de recrutamento], [nome do cargo
antigo], CODIFICAÇÃO, [nome do cargo novo], [nome do quadro], [nome do órgão].

Exemplo:

- IDENTIFICAÇÃO, CARGO EFETIVO, GUARDA DE PRESÍDIO, CODIFICAÇÃO,
GUARDA PENITENCIÁRIO, QUADRO SETORIAL, (SSPMG), ANEXO,
ESPECIFICAÇÃO.
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k) Alteração de Anexo: Indica que um anexo de determinada norma anterior foi substituído,
com alterações, por outro.

- ALTERAÇÃO, ANEXO, [tipo de provimento], [tipo de recrutamento], [nome do
quadro], [nome do órgão], ESPECIFICAÇÃO, [itens do anexo].

Exemplo:

- ALTERAÇÃO, ANEXO, CARGO EM COMISSÃO, RECRUTAMENTO AMPLO,
QUADRO SETORIAL, IMPRENSA OFICIAL ESTADUAL, ESPECIFICAÇÃO,
UNIDADE ADMINISTRATIVA, QUANTIDADE, FATOR, AJUSTAMENTO.

6.18.5 Indicação de Vides

A implementação de vides para normas de pessoal deve considerar:

a) Decreto n° 16.409

Ações relativas ao Quadro Permanente:

- criação de cargos ou classes
- alteração de denominação
- transformação
- extinção.

Alterações de outros dispositivos: jornada de trabalho, progressão do servidor,
gratificações, etc.
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b)Decretos 16.686-17.287-Lei 10.623

- Alterações nos quadros setonais por eles criados.
- Cnacâo de novos quadros setoriais.
- Considerar separadamente cargos em comissão (Dec.16686) e cargos efetivos (Dec.
17287).

c) Decretos de Criação de novos quadros setoriais:

- Alterações nos quadros setoriais por eles criados.

A maioria das normas não menciona o número da norma de criação do Quadro
Setorial, limitando-se a citar o Decreto 16.686 ou o Decreto 17.287. É importante,
nesse caso, a realização de pesquisa para localizar a nôrma de criação.

d) Lei no 6.762: Quadro Permanente de Tributação. Fiscalização e Arrecadação do Estado

de Minas Gerais:

Incluir ações referentes ao quadro citado. Caso haja alterações também no Quadro

Permanente do Executivo, remeter ao Decreto fl° i 6.409.

G. 18.6 Comentários de vides

a) ALTERAÇÃO: usar para INCLUSÃO, TRANSFERÊNCIA e LOTAÇÃO NOMINAL

b) REGULAMENTAÇÃO PARCIAL: usar para CODIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO e

IDENTIFICAÇÃO
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6.19 Referência geográfica

Os municípios, os distritos e as demais categorias de localidades deverão constar

da indexação somente quando necessário observando o que se segue:

a) Para a grafia correta de municípios e distritos, consultar a publicação "As Denominações

Urbanas de Minas Gerais"

b) O descritor DISTRITO somente deverá ser utilizado com o significado de divisão

administrativa.

c) Os termos geográficos podem se referir a municípios, distritos, povoados ou regiões
geográficas como rios, vales e também se referir a região política com região estadual

e mícrorreglão.

d) No caso de a referência geográfica tratar de uma localidade que não seja distrito,

introduzi-la na indexação seguida do nome após o descritor LOCALIDADE:

LOCALIDADE, FAZENDA DO CAPÃO, MUNICÍPIO,..
- ... LOCALIDADE, BAIRRO SANTO AGOSTINHO, MUNICÍPIO, BELO

HORIZONTE.
- ..., LOCALIDADE, CONJUNTO HABITACIONAL SANTOS DUMONT,

MUNICÍPIO..
LOCALIDADE, CENTRO, MUNICÍPIO, BELO HORIZONTE.

e) Se pela norma não for possível identificar a categoria da localidade, consultar a

legislação da divisão administrativa do Estado, referente ao período da norma a ser
indexada, e, subsidiariamente, as obras de referência do assunto, também do mesmo
período

- ...,
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f)Os descritores ARQUIDIOCESE, RIO, VALE, DELEGACIA REGIONAL DE ENSINO,

DIOCESE, PARÓQUIA, COMARCA e REGIÃO METROPOLITANA deverão ser seguidos

do nome da localidade ou cidade sede, quando necessário:

-DENOMINAÇÃO, FÓRUM, COMARCA DE.

-DISPOSITIVOS, REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.

g) Povoados e vilas: usar apenas quando fizerem parte do topônimo:

-...,LOCALIDADE, VILA ÍRIS, MUNICÍPIO, SANTA LUZIA.

-..,LOCALIDADE,  POVOADO NOGUEIRA, MUNICÍPIO, AIURUOCA.

h) As normas sobre criação de municípios devem incluir na indexação o nome de todos os

municípios criados.
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6.20 Revogação

a) O assunto da revoaacâo parcial ou da afteracão devera sempre ser indexado, além da
implantação do respectivo vide observando o modelo que se segue

- REVOGAÇÃO, DISPOSITIVOS, [Assunto]

b) Toda norma revogada totalmente, caso não seja revigorada, deve trazer o campo
situação assinalado.

c) Se a norma revoga totalmente outra do mesmo assunto, (regulamentos, estatutos,
regimentos) não é necessário indexar a revogação, bastando indicar o vide na norma

anterior.

d) Quando a norma jurídica revoga totalmente outra de assunto relacionado, além da
implantação do vide na norma anterior, indicar na indexação o assunto da norma que está

sendo revogada.

e) Quando a norma A revoga explicitamente outra norma B que criou um órgão, fazer vide

de REVOGAÇÃO TOTAL. Na indexação da norma A, a extinção do órgão só entra se
estiver explícita no texto. Se não estiver, indexar como no exemplo abaixo:

- REVOGAÇÃO, DECRETO ESTADUAL, CRIAÇÃO, COMISSÃO ESTADUAL DE

ENERGIA.

f) Quando a norma A extingue órgão, mas não revoga explicitamente a norma B que o

criou, indexar a extinção do órgão da norma A e incluir o vide de ALTERAÇÃO na norma B:

- EXTINÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICO CONSULTIVA DO GOVERNADOR.

81



6.21 Terra Pública

Modelo:

[Ação], [Objeto].

Exemplo:

Indexação - ALIENAÇÃO, TERRA DEVOLUTA.
Catálogo - TERRA PÚBLICA
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6.22 Tributaçáo

A indexação das normas alteradoras do Regulamento do ICMS deve obedecer

o que se segue:

a) Quando se tratar tanto de entrada quanto de saída de produtos, deve ser

aplicado o descritor OPERAÇÃO.

b) Não deverão ser indexadas alterações meramente relativas a forma de

redação, preenchimento de documentos fiscais, novos modelos de
documentos fiscais, procedimentos burocráticos de competência interna da

Secretaria da Fazenda.

c) Quando houver informação nova relevante, que não se enquadre no modelo,

deve ser aberto novo parágrafo para indexação específica;

d) Os vides serão recebidos pelo Decreto 38104 (RICMS), com o comentário
ALTERAÇÃO, sem referência a artigos ou anexos, haja vista a grande
quantidade com que aparecem, e que tomam impraticável a especificação dos

dispositivos.

Modelos:

- ALTERAÇÃO, REGULAMENTO, [Ação], TRIBUTAÇÃO, (ICMS),
[operação], [produto objeto da ação].

- ALTERAÇÃO, ANEXO, REGULAMENTO, (ICMS), [nome do(s)

anexo(s)].

CATÁLOGO: (ICMS), REGULAMENTO.
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Exemplos:
Indexação, ALTERAÇÃO, REGULAMENTO, AUMENTO, ALÍQUOTA,

TRIBUTAÇÃO, (ICMS). SAÍDA. CAFÉ.
Catálogo: (ICMS), REGULAMENTO.

Indexação: ALTERAÇÃO, ANEXO, REGULAMENTO, (ICMS), REGIME
ESPECIAL

Catálogo: (ICMS), REGULAMENTO.

Indexação: ALTERAÇÃO, REGULAMENTO, REDUÇÃO, ALÍQUOTA,
TRIBUTAÇÃO, (ICMS), ENTRADA, CACAU.

Catálogo: (1CMS), REGULAMENTO.

Indexação: ALTERAÇÃO, ANEXO, REGULAMENTO, (ICMS), DOCUMENTO
FISCAL.

Catálogo: (ICMS), REGULAMENTO.

Indexação: ALTERAÇÃO, REGULAMENTO, ISENÇÃO, TRIBUTAÇÃO,
(ICMS), OPERAÇÃO, ARROZ, FEIJÃO.

Catálogo: (ICMS), REGULAMENTO.

Indexação: ALTERAÇÃO, ANEXO, REGULAMENTO, (ICMS), ISENÇÃO.
Catálogo: (ICMS), REGULAMENTO.

A indexação das normas alteradoras da Consolidação da Legislação Tributária
e Administrativa de Minas Gerais - CLTA deve ser mais específica não obedecendo,
portanto ao modelo supra.
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6.23 Utilidade Pública

Modelo:

- UTILIDADE PÚBLICA, ENTIDADE, MUNICÍPIO, [nome do município].

Exemplo:

Indexação - UTILIDADE PÚBLICA, ENTIDADE, MUNICÍPIO, UNAÍ.

Catálogo - UTILIDADE PÚBLiCA.
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7 CATÁLOGO

O Catálogo dá entrada ao descritor referente ao assunto genérico da norma jurídica.

- ESTABELECIMENTO DE ENSINO
- MEIO AMBIENTE
- SAÚDE PÚBLICA
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRiCULTURA

Quando necessário, pode-se fazer uma subdivisão do assunto genérico. Nesse
caso, o Catalogo é iniciado pela entrada principal seguida de até duas subdivisões na
horizontal, que são as entradas secundárias.

- ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PESSOAL
- (IEF). ORÇAMENTO
- (ADEMG), ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PESSOAL.

A ordem de citação deve ser sempre do assunto geral para o mais específico.

- (ADEMG), ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PESSOAL.

- (ALMG), ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PESSOAL.

Alguns termos como ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PESSOAL são
sempre entradas secundárias, ou seja, são subdivisões. Nunca entram no catálogo
como assunto principal.

- (PMMG), PESSOAL MILITAR.
- (ALMG), PESSOAL.
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Quando uma norma tratar de mais de um assunto genérico, o Catálogo deverá
dar entradas autônomas para cada assunto sem vinculação hierárquica e em linhas
separadas.

- EXECUTIVO.
- (ALMG).

Nomes de unidades administrativas, repartições ou departamentos no do
entrada para catálogo ) mas apenas o nome do órgão ao qual eles pertencem.

Indexação - CRIAÇÃO, UNIDADE ADMINISTRATIVA ) (IPSEMG).
Catálogo - (IPSEMG), ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Indexação - CRIAÇÃO, CONSELHO DE INFORMAÇÃO E PESQUISA,
(ALMG).

Catálogo - (ALMG), ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Para todas as ações relacionadas a servidores, como abono, gratificação, férias,
contagem de tempo, etc., o catálogo será o nome do órgão seguido da palavra
PESSOAL.

Indexação - DISPOSITIVOS, GRATIFICAÇÃO, SERVIDOR, (ADEMG).
Catálogo - (ADEMG), PESSOAL.

É importante distinguir as normas que tratam de determinado órgão daquelas
que tratam de assunto da área de competência do órgão.

Nas normas que tratam de órgãos ou entidades, o Catálogo será o nome do
próprio órgão.

Indexação - COMPOSIÇÃO ) CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS
HIDRICOS

Catálogo: CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
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Em normas que tratam de assunto genérico, ainda que citem nomes de Órgãos ou
entidades, o Catálogo será o assunto.

Exemplo: Norma que trata da criação de parque florestal normalmente define o
IEF como Órgão administrativo e a PMMG como vigilante, ainda assim o Catálogo
será somente MEIO AMBIENTE, por ser o assunto genérico.

Indexação - CRIAÇÃO, PARQUE FLORESTAL.

Catálogo - MEIO AMBIENTE
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Exemplos de relação entre os termos de catálogo e de indexação.

CATÁLOGO	 INDEXAÇÃO
COMEMORAÇÃO	 1 DATA COMEMORATIVA. FERIADO
CONCESSÃO HONORIFICA	 1 MEDALHA

ORDEM
DIPLOMA

DIREITOS HUMANOS	 VIOLÊNCIA
ViTiMA DE TORTURA
IDOSO
DISCRIMINAÇÃO
CIDADANIA

FUNDO ESTADUAL E PROGRAMA ESTADUAL.	NORMAS QUE TRATAM DESSE ASSUNTO
IMÓVEL	 DESAPROPRIAÇÃO

DOAÇÃO
REVERSÃO
PERMUTA

MEIO AMBIENTE	 POLUIÇÃO SONORA
BARRAGEM
FAUNA
RIO
LIXO
RECURSOS HIDRIcOS
ÁGUA
PARQUE FLORESTA!.
POLITICA FLORESTAL

PESSOAL	 SERVIDOR
CARGO
QUADRO DE PESSOAL
CARREIRA
GRA11FICAÇÃO
JORNADA DE TRABALHO

SAÚDE PÚBLICA	 CAMPANHAS DE SAÚDE
TRATAMENTOS
TABAGISMO
VACINAÇÃO
EXAMES
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8 ANEXOS - FORMULÁRIOS DE ENTRADA DE DADOS

8.1 Anexo A - Aáo Direta de Inconstitucional idade

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Gerência de Referência Legislativa

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

NORMA:

NUMERO/ANO:

TRIBUNAL:

DISPOSITIVOS QUESTIONADOS:

RESULTADO DA LIMINAR:

RESULTADO DO JULGAMENTO DO MÉRITO:

NOTAS:
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8.2 Anexo B - Indicaáo de Vides

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Gerência de Referência Legislativa

RESPONSÁVEL:

DATA:

NJMG - '/IDES

NORMA RECEPTORA:	 ANO:

NORMA ALTERADORA:

ARTIGO ALTERADOR:

COMENTÁRIO:

ARTIGO ALTERADO:

ANO:
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8.3 Anexo C - Indexaço

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Gerência de Referência Legislativa

RESPONSÁVEL:

DATA:

NJMG - INDEXAÇÃO

NORMA:	P4°	ANO:
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8.4 - Anexo D - Lista de especificadores

ABRANGÊNCIA	 FIXAÇÃO
ABSORÇÃO	 FORNECIMENTO
ACOMPANHAMENTO	 GARANTIA
ADAPTAÇÃO	 HIPÓTESA
AJUSTAMENTO	 IGUALDADE
ALTERAÇÃO	 IMPLANTAÇÃO
ÂMBITO	 INAPLICABILIDADE
AMPLIAÇÃO	 INCENTIVO
ANTERIORIDADE	 INCIDÊNCIA
APLICAÇÃO	 INCLUSÃO
APOIO	 INCORPORAÇÃO
ATENDIMENTO	 INíCIO
ATIVIDADE	 INTEGRAÇÃO
ATUAÇÃO	 LIMITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO	 MANUTENÇÃO
COLABORAÇÃO	 MOTIVO
CARACTERIZAÇÃO	 NORMAS
COMPENSAÇ]ÃO	 OBRIGATORIEDADE
COMPETÊNCIA	 OPÇÃO
COMPOSIÇÃO	 ORIGEM
CONCESSÃO	 PARTICIPAÇÃO
ttrLUAO	 PERCENTUALÇPRRFAÇAÇ)	 POSSIBILIDADE
#I A'  r r'D -E A 7

CRITÉRIOS	 PREFERÊNCIA
DADOS	 PROCED!MENTO
DATA	 PROPORCIONALIDADE
DEFINIÇÃO	 REAJUSTAMENTO
DENOMINAÇÃO	 REDUÇÃO
DEPENDÊNCIA	 REJEIÇÃO
DESCRIÇÃO	 RELAÇÃO
DESIGNAÇÃO	 REQUISITOS
DESTINAÇÃO	 RESERVA
DETERMINAÇÃO	 RESPONSABILIDADE
DISCIPLINAMENTO	 RESTABELECIMENTO
DISPENSA	 RESULTADO
DISPOSITIVOS	 RETIFICAÇÃO
EFEITO	 RETROATIVIDADE
ELABORAÇÃO	 SIMULTANEIDADE
ENUMERAÇÃO	 TRANSFERÊNCIA
EQUIPARAÇÃO	 TRANSFORMAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	 UTILIZAÇÃO
EXTENSÃO	 VALIDADE
EXTINÇÃO
FACULTATIVIDADE
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Sugestões de específicadores para adução" de preposições advérbios, etc..

ANTES: Anterioridade.
ATÉ: Limitação.
ATRAVÉS: utilização.
DESDE QUE (condição): Requisitos.

DEPOIS: posterioridade.

DIFERENTE: Divergência.
DURANTE: Simultaneidade.

EXCETO: Exceção.
IDÊNTICO Igualdade.

JUNTO: Âmbito.
MEDIANTE: Utilização.

MESMO: Igualdade, Equivalência.
NÃO: Ausência, Falta, Inexistência, Negação, Cancelamento

PARA: Destinação, Objetivo,
SEM: Ausência (...., Hipótese, ausência, ...).

Conforme o caso, procurar palavras começadas por 1N. Exemplo:

Inaplicabilidade por não se aplica a ....
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