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m 1990, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais lançou a primeira edição de "Informações
Básicas', divididas em duas partes: Orientações e Informações Institucionais e Orientações e
Informações Administrativas.

Em pouco tempo, o manual revelou-se de grande utilidade, levando aos usuários dados
fundamentais sobre o funcionamento da Casa. Graças a ele, muito esforço foi poupado, e as ações
ganharam em objetividade e eficácia.

Em 1993, com o título de "Informações Básicas', foi reeditada somente a parte referente à
organização administrativa e aos serviços prestados pela Secretaria da Assembléia Legislativa.

Agora, com o objetivo primordial de orientar os parlamentares integrantes da lY Legislatura,
bem como os usuários da Casa, decidiu-se republicar o trabalho, devidamente atualizado, resumindo
em contexto único, tanto a informação institucional quanto a administrativa.

O presente volume apresenta, numa linguagem direta e objetiva, o funcionamento da instituição
nos aspectos imediatamente vinculados a suas atividades fins. Ele oferece explicações claras e
precisas sobre a dinâmica das reuniões da Assembléia, sobre o processo legislativo e sobre a
elaboração legislativa. É, também, um instrumento de desburocratização que a Mesa da Assemblefa
coloca à disposição do parlamentar e de seus auxiliares, facilitando o acesso às atividades-meio e aos
serviços de apoio administrativo e que dão suporte e contribuem, objetivamente, para o bom
desempenho do Legislativo.

Volume complementar será publicado posteriormente, contendo artigos de cunho técnico, como,
por exemplo, a competência legislativa, incompatibilidade e imunidade parlamentar, tendo em vista
subsidiar ainda mais a atividade parlamentar.

Agradecemos à equipe responsável pela elaboração deste manual, na certeza de que ele
representa um recurso valioso para maximizara eficácia dos trabalhos desenvolvidos no âmbito deste
Poder.

Deputado Agostinho Patrús

Presidente
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO O objetivo deste manual é oferecer informações substantivas,
referentes à Instituição, ao processo legislativo e à instrumentalização
do Regimento Interno, até aquelas de natureza operacional, relati-
vas às atividades-meio e aos serviços de apoio administrativo, que
dão suporte e contribuem, objetivamente, para o bom desempenho
do legislador.

PÚBLICO-ALVO Destina-se, fundamentalmente, ao parlamentar e seus colaborado-
res. E também um instrumento de informação e desburocratização
para todo o corpo funcional da Casa.

COMPOSIÇÃO Apresenta, em sua primeira parte, noções sobre o processo legisla-
tivo, orientações sobre as reuniões da Assembléia e normas técni-
cas de elaboração legislativa.
Na segunda parte, contém o organograma da Secretaria da Assem-
bléia com a descrição sumária de sua organização administrativa,
do papel institucional de cada unidade, suas atribuições e respectiva
localização, e dos serviços por ela prestados. Indica, ainda, os
procedimentos necessários à obtenção desses serviços.
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1 NOÇÕES SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO
Natália de Miranda Freire

1.1 Considerações gerais
Processo legislativo é o conjunto

concatenado de atos preordenados (iniciativa, dis-
cussão, votação. sanção, promulgação e publica-
ção), realizados pelos órgãos legislativos com
vistas à formação das leis em sentido amplo. Seu
objeto é, pois, a elaboração dos atos normativos
previstos na Constituição.

Na Seção VIII do Capítulo 1 do Título IV, a
Constituição da República promulgada em 5 de
outubro de 1988 trata do processo legislativo,
relacionando, no art. 59, os seguintes atos
normativos: emendas à Constituição, leis comple-
mentares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas
provisórias, decretos legislativos e resoluções.
Estabelece o parágrafo único do citado artigo que
"lei complementar disporá sobre a elaboração,
redação, alteração e consolidação das leis".

O processo legislativo estadual acha-se pre-
visto na Subseção V da Seção 1 do Capítulo II do
Título III da Constituição do Estado de Minas
Gerais promulgada em 21 de setembro de 1989,
que, no art. 63, estabelece:

"Art. 63- O processo legislativo compreen-
de a elaboração de:

1- emenda à Constituição:
II- lei complementar.'
III - lei ordinária:
IV- lei delegada; ou
V - resolução".

Não estão compreendidos no processo le-
gislativo estadual as medidas provisórias e os
decretos legislativos.

Quanto às primeiras, estabelece o art. 62 da
Constituição da República:

"Art. 62- Em caso de relevância e urgência,
o Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato ao Congresso Nacional, que, es-
tando em recesso, será convocado extraordinari-
amente para se reunir no prazo de cinco dias.

Parágrafo único - As medidas provisórias
perderão eficácia, desde a edição, se não forem
convertida.-, em lei no prazo de trinta dias, a partir
de sua publicação, devendo o Congresso Nacio-
nal disciplinar as relações jurídicas delas decor-
rentes.".

Decretos legislativos são atos aprovados
pelo Congresso Nacional que regulam matéria de
sua competência exclusiva cujos efeitos sejam
externos, não se sujeitando à sanção ou ao veto
do Presidente da República.

Podem-se considerar como objeto de decre-
to legislativo as matérias relacionadas no art. 49
da Constituição Federal.

O Poder Executivo, tanto Federal quanto
Estadual, poderá expedir decretos e regulamen-
tos para a fiel execução das leis. Esses decretos
não são atos integrantes do processo legislativo.

O processo de elaboração das leis é a série
de atos que se destinam a criar a norma jurídica e
compreende três fases:
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a) fase introdutória, que corresponde à inici-
ativa, entendida como a faculdade de propor pro-
jeto de lei. atribu ida a pessoas ou orgãos, deforma
concorrente ou exclusiva:

b) fase constitutiva, que compreende a deli-
beração e a sanção;

c) fase complementar ou de aquisição de
eficácia, que compreende a promulgação e a
publicação da lei.

O projeto proposto é submetido a discussão
e votação dos parlamentares, após estudos e
pareceres de comissões técnicas (permanentes
ou temporárias), podendo ser alterado em virtude
de emenda.

As deliberações são tomadas por maioria de
votos, presente a maioria dos membros da Casa
Legislativa, salvo disposição constitucional em
contrário.

Deve-se observar que a Constituição da
República atribui poder deliberativo às comissões.
estabelecendo. no inciso 1 do § 2° do art. 58. que
a estas. em razão da matéria de sua competência.
cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar,
na forma do regimento, a competência do Plena-
rio, salvo se houver recurso de um decimo dos
membros da Casa'.

A referida disposição é reproduzida no inciso
1 do § 2° do art. 60 da Constituição do Estado.

A fase constitutiva do processo legislativo se
completa com a apreciação. pelo Executivo, do
texto aprovado pelo Legislativo. E a intervenção
do Executivo na elaboração da lei. Tal apreciação
pode resultar no assentimento (a sanção) ou na
recusa (o veto). A sanção transforma em lei o
projeto aprovado pelo Legislativo. Pode ocorrer
expressa ou tacitamente. A sanção é expressa
quando o Executivo dá sua aquiescência, forma-
lizando-a, no prazo de 15 dias úteis contados do
recebimento da proposição de lei, resultante de

projeto aprovado pela Assembléia Legislativa. A
sanção é tácita quando o Executivo deixa escoar
esse prazo sem manifestação de discordância.

O § 2 11 do art. 70 da Constituição do Estado
estabelece que 'a sanção expressa ou tácita su-
pre a iniciativa do Poder Executivo no processo
legislativo".

Pode o Executivo recusar sanção à proposi-
ção de lei, impedindo, dessa forma. sua transfor-
mação em lei. Tal recusa se manifesta pelo veto,
que pode ser total ou parcial, conforme atinja toda
a proposição ou apenas parte desta.

Segundo dispõe o § 2° do art. 66 da Consti-
tuição da República, ao qual corresponde o §4 1 do
art. 70 da Constituição do Estado. "o veto parcial
somente abrangerá texto integral de artigo, de
parágrafo, de inciso ou de alínea".

O veto pode ter por fundamento a inconstitu-
cionalidade da proposição de lei ou a sua inconve-
niência. No primeiro caso. há um motivo estrita-
mente jurídico: a incompatibilidade com a Lei
Maior. No segundo caso, há um motivo estrita-
mente político, que envolve uma apreciação de
vantagens e desvantagens: se o Executivo julgar
a proposição contrária ao interesse público. opor-
lhe-á veto.

A promulgação é o ato que declara e atesta
a existência da lei, indicando que esta é válida e
executável. Caberá ao Chefe do Executivo, ou ao
Presidente da Assembléia, se o primeiro não a
promover, no prazo de 48 horas, nos casos de
sanção tácita e de rejeição do veto.

À Mesa da Assembléia caberá a promulga-
ção das emendas à Constituição. e ao Presidente
da Assembléia, a promulgação das resoluções,
devendo-se assinalar que, no prazo de 15 dias
úteis, contados da data da aprovação da redação
final do projeto de que se tenha originado a reso-
lução, esta poderá ser impugnada motivadamente,
no todo ou em parte. pelo Presidente da Assem-
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bléia, hipótese em que a matéria será devolvida a	6 - a mensagem e matéria assemelhada;
reexame do Plenário.	 7 - o substitutivo.

A publicação segue-se à promulgação e, em
nosso sistema, é o meio de tornar a norma conhe-
cida, vigente e eficaz.

1.2 Proposição

O art. 176 da Resolução n 9 5.065, de 31/5/
90, que contém o Regimento Interno da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, defi-
ne proposição como a matéria sujeita à aprecia-
ção da Assembléia".

Dispõe o art. 178 da mesma resolução:
"Art. 178— O Presidente da Assembléia só

receberá proposição redigida com clareza e ob-
servância da técnica legislativa e do estilo parla-
mentar e em conformidade com a Constituição e
com este Regimento".

São proposições do processo legislativo:
1 - proposta de emenda à Constituição;
2 - projeto:
a) de lei complementar:
b) de lei ordinária;
c) de resolução;
3 - veto a proposição de lei.

Por extensão do conceito de proposição,
incluem-se no processo legislativo:

1 - a emenda;
2 - o requerimento;
3 - o recurso;
4 - o parecer;

5 - a representação popular contra ato ou
omissão de autoridade ou entidade públicas, na
forma do inciso V do § 2Q do art. 60 da Constituição
do Estado;

Os projetos tramitam em dois turnos, salvo
os casos previstos no Regimento Interno. Trami-
tam em turno único: os projetos de lei do Plano
Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias, do Orça-
mento Anual e de Crédito Adicional; os projetos de
resolução destinados à fixação da remuneração
de Deputado, do Governador e do Vice-Governa-
dor e de Secretário de Estado; o projeto de reso-
lução relativo às contas do Governadordo Estado;
o projeto de iniciativa do Governador do Estado
com solicitação de urgência, uma vez escoado o
prazo constitucional.

Cada turno é constituído de discussão e
votação, salvo no caso do requerimento, que é
submetido apenas a votação.

1.2.1 Proposta de emenda à Constituição

A Constituição do Estado pode ser emenda-
da por proposta:

1 - de, no mínimo, 1/3 dos membros da
Assembléia;

2 - do Governador do Estado; ou
3 - de mais da metade das Câmaras Muni-

cipais, manifestada pela maioria dos membros de
cada uma delas.

A proposta será discutida e votada em dois
turnos e considerada aprovada se obtiver, em
ambos, 3/5 dos votos dos membros da Assem-
bléia Legislativa.

E a seguinte a sua tramitação:
1) recebida, será numerada e publicada no

"Diário do Legislativo", permanecendo sobre a
mesa durante o prazo de três dias para receber
emenda (esta deve ser também subscrita por 1/3
dos membros da Assembléia):
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2) findo o prazo de apresentação de emen-
da, será a proposta enviada à comissão especial
para receber parecer, no prazo de dez dias;

3) publicado o parecer. a proposta será in-
cluída na ordem do dia para discussão e votação
no 1L turno;

4) se. concluída a votação no l turno, a
proposta tiver sido alterada em virtude de emen-
da. será enviada à comissão especial para reda-
ção do vencido, no prazo de dois dias; nessa
hipótese. será incluída em ordem do dia, para
discussão e votação no 2 turno, após distribuída
em avulso a matéria aprovada no 10 turno e
observado o intervalo minimo de três dias entre
um e outro turno;

5) se inexistir emenda aprovada, a proposta
será incluída na ordem do dia, observado o inter-
valo j á mencionado;

6) no 2 ç turno, serão observadas, no que
couber. as normas dos § 1° e 2° do art. 196 do
Regimento Interno, aplicáveis à tramitação do
projeto de lei ordinária;

7) aprovada no 2' turno, a proposta será
remetida à Comissão de Redação;

8) aprovada em redação final, a emenda à
Constituição será promulgada pela Mesa da As-
sembléia no prazo de cinco dias, enviada à publi-
cação e anexada, com o respectivo número de
ordem. ao texto da Constituição do Estado.

É vedada a reapresentaçào. na  mesma ses-
são legislativa ordinária ou em período de convo-
cacào extraordinária da Assembléia. da matéria
constante de proposta de emenda rejeitada ou
havida por prejudicada.

A Constituição não pode ser emendada na
vigência de estado de sítio ou estado de defesa,
nem quando o Estado estiver sob intervenção
federal.

1.2.2 Projeto
A apresentação de projeto de lei comple-

mentar ou ordinária cabe a qualquer membro, a
comissão ou à Mesa da Assembléia Legislativa.
ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos
definidos na Constituição do Estado.

A iniciativa legislativa é, pois, conferida
concorrentemente a mais de uma pessoa ou
órgão. Todavia, a Constituição opõe algumas ex-
ceções ao principio da iniciativa concorrente, atri-
buindo com exclusividade a algum deles a inicia-
tiva de determinadas matérias.

A Constituição do Estado relaciona, no art.
66. as matérias de iniciativa privativa da Mesa da
Assembléia, do Tribunal de Contas. do Governa-
dor do Estado e do Tribunal de Justiça, facultando
ao Procurador-Geral de Justiça. no § 2Ç do mesmo
artigo e no art. 125, a iniciativa de matérias expres-
samente indicadas.

A iniciativa popular, inovação da vigente
Constituição da República, pode ser exercida, no
âmbito do Estado, salvo nas hipóteses de iniciati-
va privativa e de matéria indelegável, pela apre-
sentação à Assembléia Legislativa de projeto de
lei, subscrito por, no mínimo. 10 mil eleitores do
Estado, em lista organizada por entidade
associativa legalmente constituída. que se res-
ponsabilizará pela idoneidade das assinaturas,
das quais 25%. no máximo. poderão ser de eleito-
res alistados na Capital do Estado.

O número de projetos de lei de iniciativa
popular é limitado a cinco por sessão legislativa
ordinária, vedada sua apresentação na convoca-
ção extraordinária.

Somente por proposta da maioria dos mem-
bros da Assembléia Legislativa, a matéria cons-
tante de projeto de lei rejeitado poderá constituir
objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa.
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1.2.2.1 Projeto de lei complementar

A Constituição prevê, em muitos de seus
dispositivos, a edição de lei destinada a comple-
mentar suas normas relativamente a determinada
matéria: "O Estado poderá instituir, mediante lei
complementar... " ; "Lei complementar organizará
• . . '•; "Cabe à lei complementar. . .", etc.

A lei complementar situa-se, na hierarquia
dos atos normativos, entre a lei ordinária e a
Constituição (e suas emendas).

O projeto de lei complementar é aprovado se
obtém o voto favorável da maioria dos membros
da Assembléia, aplicando-se-lhe as normas de
tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto
aos prazos regimentais, que são contados em
dobro.

Entre outras matérias previstas na Constitui-
ção do Estado, têm a natureza de lei complemen-
tar:

a) o Código de Finanças Públicas e o Código
Tributário;

b) a Lei de Organização e Divisão Judiciári-
as;

c) o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e
o Estatuto dos Servidores Públicos Militares; e

d) as leis orgânicas do Ministério Público, do
Tribunal de Contas, da Advocacia do Estado, da
Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Polícia
Militar.

1.2.2.2 Projeto de lei ordinária

A lei ordinária, que, na prática, é chamada
simplesmente lei, é  ato legislativo típico, que, em
regra, edita normas gerais e abstratas.

A Constituição reserva à lei ordinária a regu-
lamentação da matéria prevista em vários de seus
dispositivos, utilizando formulas como: "a lei esta-

belecerá.. .", "nos termos da lei', "a lei assegurará
, "na forma da lei', "no prazo da lei', "nas

hipóteses previstas em lei', 'nos casos e condi-
ções previstos em lei', "atendidas as condições
que a lei estabelece," etc.

O projeto de lei tem a seguinte tramitação:

1) recebido, é numerado, enviado a publica-
ção e distribuído às Lideranças, para conhecimen-
to, e às comissões competentes, para ser objeto
de parecer ou de deliberação, conforme o caso;

2) enviado à Mesa, o parecer é publicado.
incluindo-se o projeto na ordem do dia no V2 turno:

3) a) apresentadas emendas no decorrer da
discussão, estas, após publicadas, serão encami-
nhadas, com o projeto. à comissão a que este tiver
sido distribuído, para receberem parecer; encami-
nhado à Mesa, o parecer sobre as emendas é
publicado ou distribuído em avulso, e o projeto
incluído na ordem do dia para votação;

b) não sendo apresentadas emendas no 19

turno, o projeto, uma vez encerrada a discussão,
é submetido a votação;

4) aprovado no 1 9 turno, o projeto é despa-
chado à comissão competente, a fim de receber
parecer para o 2 Q turno; quando houver emendas
aprovadas, o parecer conterá a redação do venci-
do;

5) no 29 turno, o projeto sujeita-se aos pra-
zos e formalidades do l', observado, ainda, o
seguinte:

a) não é admitida emenda prejudicada ou
rejeitada;

b) só é admitida emenda contendo matéria
nova por acordo de Lideranças e desde que perti-
nente à proposição;

c) a emenda é votada independentemente
de parecer de comissão;
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6) concluída a votação, o projeto é remetido
à Comissão de Redação.

O Governador do Estado poderá solicitar
urgência para projeto de sua iniciativa.

Se a Assembléia Legislativa não se manifes-
tarem até 45 dias sobre o projeto, será ele incluído
na ordem do dia, para discussão e votação em
turno único. sobrestando-se a deliberação quanto
aos demais assuntos.

Conta-se o prazo a partir do recebimento,
pela Assembléia, da solicitação, que pode ser feita
apôs a remessa do projeto.

1.2.2.3 Projeto de resolução

A resolução destina-se a regular matérias da
competência privativa da Assembléia e as de
caráter político, processual, legislativo OU admi-
nistrativo, excluídas do âmbito da lei.

O art. 207 do Regimento Interno da Assem-
bléia confere eficácia de lei ordinária à resolução
aprovada e promulgada na forma nele estabelecida.

No que se refere à tramitação, aplicam-se ao
projeto de resolução as disposições relativas ao
projeto de lei ordinária.

1.2.3 Delegação legislativa

A lei delegada é um ato normativo elaborado
e editado pelo Chefe do Executivo, em razão de
autorização do Poder Legislativo e nos limites por
este estabelecidos.

Nos termos da Constituição do Estado, a
delegação ao Governador do Estado terá a forma
de resolução da Assembléia Legislativa, que es-
pecificará seu conteúdo e os termos de seu exer-
cicio e poderá determinar a apreciação, pela As-
sembléia. do projeto de lei delegada. caso em que
este será submetido a votação única. vedada
qualquer emenda.

A Constituição exclui do âmbito da
delegabilidade os atos de competência privativa
da Assembléia Legislativa, a matéria reservada a
lei complementar e a legislação sobre:

1 - organização do Poder Judiciário. do
Ministério Público e do Tribunal de Contas, a
carreira e a garantia de seus membros, bem assim
a carreira e a remuneração dos servidores de suas
secretarias:

2 - Planos Plurianuais, Diretrizes Orçamen-
tárias e Orçamentos.

1.2.4 Veto a proposição de lei
O projeto de lei aprovado em redação final é

encaminhado, no prazo de dez dias. para sanção,
sob a forma de proposição de lei.

Se o Governador do Estado opuser veto,
total ou parcial, á proposição de lei, publicá-lo-á e.
dentro de 48 horas. comunicará seus motivos ao
Presidente da Assembléia.

O veto total, por atingir toda a proposição de
lei, implica o seu reexame total. O veto parcial
obriga o reexame apenas dos dispositivos veta-
dos. devendo os restantes ser promulgados e
entrar em vigor após a publicação, mesmo antes
da reapreciação da parte vetada.

O veto será encaminhado á Assembléia por
mensagem governamental e terá a seguinte
tramitação:

1) lido no Pequeno Expediente e publicado,
será distribuído à comissão especial nomeada
pelo Presidente da Assembléia, para, no prazo de
20 dias, receber parecer:

2) dentro de 30 dias. contados do recebi-
mento da comunicação do veto, a Assembléia
sobre ele decidirá em escrutínio secreto, e sua
rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria absoluta:

3) esgotado, sem deliberação, o prazo men-
cionado no item anterior, o veto será incluido na
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ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as
demais proposições, até votação final, ressalvado
o projeto de iniciativa do Governador do Estado
com solicitação de urgência;

4) a) se o veto não for mantido, a proposição
de lei será enviada ao Governador para promulga-
ção; se, dentro de 48 horas, a proposição de lei
não for promulgada, o Presidente da Assembléia
a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo,
caberá ao Vice-Presidente fazê-lo, devendo-se
observar que tal competência se transfere, suces-
sivamente, ao 2°-Vice-Presidente, ao 1 , ao 2 9 , ao
3° e ao 4°-Secretários, de conformidade com o
disposto nos arts. 86 e 90 do Regimento Interno;

b) mantido o veto, o Presidente da Assem-
bléia dará ciência do fato ao Governador do Esta-
do.

As disposições relativas à tramitação do
projeto de lei ordinária aplicam-se, no que couber,
à apreciação do veto.

1.2.5 Emenda e substitutivo
A emenda é proposição apresentada como

acessória de outra e, conforme sua finalidade,
pode ser aditiva, modificativa, substitutiva ou
supressiva.

É aditiva a emenda que se acrescenta a
outra proposição; modificativa, a que altera dispo-
sitivo sem modificá-lo substancialmente;
substitutiva, a apresentada como sucedânea de
dispositivo ou como resultado da fusão de outras
emendas; supressiva, a destinada a excluir dispo-
sitivo.

Quanto à sua iniciativa, a emenda é:
a) de Deputado;
b) de comissão, quando incorporada a pare-

cer;
c) do Governador do Estado, formulada,

através de mensagem, a proposição de sua au-
toria.

Chama-se subemenda a emenda apresen-
tada a outra emenda em comissão, ou no caso de
perda de prazo pelas comissões, quando é desig-
nado relator em Plenário para emitir parecer sobre
projeto de iniciativa do Governador com solicita-
ção de urgência.

A emenda será admitida quando pertinente
à matéria contida na proposição principal e quan-
do incidente sobre um só dispositivo, salvo maté-
ria correlata.

Denomina-se substitutivo a proposição apre-
sentada como sucedânea integral de outra, apli-
cando-se-lhe as normas regimentais atinentes à
emenda.

Deve-se assinalar que o Regimento Interno
estabelece preferência do substitutivo sobre a
proposição a que se referir, bem como do
substitutivo de comissão sobre o de Deputado.

1.2.6 Requerimento

Requerimento é todo pedido feito por Depu-
tado ou comissão a respeito de matéria prevista no
Regimento Interno.

Os requerimentos, escritos ou orais, sujei-
tam-se:

a) a despacho do Presidente da Assembléia;
b) a deliberação de comissão;
c) a deliberação do Plenário.
São despachados pelo Presidente, dentre

outros, os requerimentos que solicitam a palavra
ou desistência dela; retificação de ata; verificação
de votação; convocação de reunião especial (este
último subscrito por 113 dos membros da Assem-
bléia).

São apreciados conclusivamente pelas co-
missões os requerimentos escritos que solicitam:
manifestação de aplauso, regozijo ou congratula-
ções; manifestação de pesar por falecimento de
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membro do poder público; providências a órgãos
da administração estadual.

São submetidos a deliberação do Plenário,
dentre outros, os requerimentos escritos que soli-
citam: prorrogação de horário de reunião; adia-
mento de discussão ou de votação; informações
às autoridades estaduais por intermédio da Mesa
da Assembléia; inserção, nos anais da Assem-
bléia, de documentos e pronunciamentos não
oficiais especialmente relevantes para o Estado,
sendo sujeitos a parecer os dois últimos requeri-
mentos mencionados.

Poderá ser apresentada emenda ao reque-
rimento antes de anunciada a votação ou durante
o seu encaminhamento.

1.3 Conclusão
Importantes inovações ocorreram no âmbito

do processo legislativo em decorrência das nor-
mas constitucionais e regimentais vigentes.

Consideram-se substanciais as seguintes
alterações:

a) atribuição de poder deliberativo às comis-
sões:

b) ampla e efetiva participação da sociedade
civil, assegurada pela iniciativa popular de projeto
de lei e pela apresentação de petição, reclama-
çào, representação ou queixa contra ato ou omis-
são de autoridade ou entidade públicas;

c) atribuição de competência às comissões
para a realização de audiência pública em regiões
do Estado com vistas a subsidiar o processo
legislativo, observada a disponibilidade orçamen-
taria;

d) substituição da figura da aprovação auto-
mática pela do esgotamento da deliberação legis-
lativa sobre: projeto de autoria do Governador

com solicitação de urgência, veto, resolução im-
pugnada motivadamente. no todo ou em parte,
pelo Presidente da Assembléia:

e) incidência de veto parcial tão-somente em
texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou
de alínea, sendo abolida, portanto, a prática con-
denável do veto incidente sobre palavra ou grupo
de palavras:

f) instituição de Comissão Representativa
da Assembléia para funcionar durante o recesso.
com as atribuições, entre outras, de elaborar pro-
jeto e exercer a competência da Comissão de
Constituição e Justiça no que se refere à adequa-
ção de projeto de lei de iniciativa popular às
exigências regimentais:

g) previsão do "quorum" de 3/5 para aprova-
ção de proposta de emenda à Constituição e de
maioria absoluta para rejeição de veto;

h) a extensão do conceito de proposição ao
recurso, ao parecer, á representação popular. ao
substitutivo, á mensagem e à matéria assemelha-
da:

i) a previsão de dois turnos de discussão
para a proposta de emenda à Constituição e o
projeto, excetuados os casos indicados no texto
regimental:

j) aplicação aos projetos de lei orgânica,
estatutária ou equivalente a código das normas de
tramitação de projeto de lei complementar quanto
à contagem em dobro dos prazos regimentais.

Os mecanismos postos à disposição do Le-
gislativo, permitindo-lhe exercer, ativa e eficaz-
mente, as novas atribuições que lhe são conferidas
pelo texto constitucional. contribuirão, sem duvi-
da. para a efetiva retomada de suas prerrogativas.
a consecução dos seus fins institucionais e o
necessário equilibrio entre os Poderes.
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2 ORIENTAÇÃO SOBRE REUNIÕES DA ASSEMBLÉIA

2.1 Plenário

2.1.1 Reuniões públicas

2.1.1.1 Reuniões prepatórias
a) Destinação

- posse dos Deputados;
b) Realização

- Palácio da Inconfidência;
- 19 de fevereiro (precedem a instalação

da legislatura).
c) Convocação

- não há.
d) Horário - Duração

- horário: 14 horas;

- duração: 4 horas (prorrogáveis por 2
horas).

e) "Quorum"
- posse dos Deputados: qualquer nú-

mero;

- eleição da Mesa: maioria dos Deputa-
dos

f) Transcurso (roteiro)
Posse dos Deputados

- Presidência do Deputado mais idoso;
- abertura;
- compromisso de posse.
Eleição da Mesa

- na mesma reunião ou em outra reunião
preparatória;

- registro individual, por chapa;
- eleição do Presidente (39 votos);
- 10 empate (maioria simples);
- Z1 empate (mais idoso);
- eleição para os demais cargos (maioria

simples);
- proclamação dos eleitos;
- posse dos eleitos;
- encerramento.

g) Atas
- sucinta;
- minuciosa (publicada no "Diário do Le-

gislativo".

2.1.1.2 Reuniões especiais
a) Destinação

- comemorações;
- homenagens;
- exposição de assuntos de relevante

interesse público.
b) Realização

- Palácio da Inconfidência;
- durante a sessão legislativa ordinária;
- limitadas a oito por sessão legislativa

ordinária, salvo quando convocadas pelo Presi-
dente a requerimento do Colégio de Líderes;
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- por transformação de reunião ordinária.	- instalação e encerramento de sessão

c) Convocação	 legislativa;

- pelo Presidente	 - posse do Governador e do Vice-Gover-
nador.

- de ofício;
b) Realização

- a requerimento de 1/3 dos membros da
Assembléia;	 - Palácio da Inconfidência;

- a requerimento do Colégio de Líderes.	- 15 de fevereiro (início da sessão legis-

quando já realizadas oito reuniões na mesma	lativa ordinária);

sessão legislativa ordinária.	 - 15 de dezembro (encerramento da ses-

d) Horário - Duração	 são legislativa ordinária);

- qualquer horário;	 dinária); - no recesso (sessão legislativa extraor-

- das 14 às 15 horas, por transformação
de reunião ordinária;	 - 15 de março de 1991 (posse do Gover-

nador e do Vice-Governador).
- duração: 4 horas (prorrogáveis por 2

horas).	 c) Convocação

e) "Quorum"

	

	 - instalação e encerramento de sessão
legislativa ordinária (independe de convocação);

- qualquer número.
f)

Transcurso (roteiro)- instalação e encerramento de sessão
legislativa extraordinária e posse do Governador 

- Presidência;	 do Vice-Governador (publicação de edital de con-

- abertura;	 vocação no "Diário do Legislativo").

- ata;	 d) Horário - Duração

- nomeação de comissão;	 - não não horário fixado (a critério do

- composição da Mesa;	
Presidente).

- Hino Nacional;	
e) "Quorum'

- discursos:	
- qualquer número.

- palavras do Presidente;	
f) Transcurso (roteiro)

- encerramento
- De instalação de sessão legislativa or-

diná ria
g) Atas - Presidência;

- sucinta; - abertura;
- minuciosa (publicado no "Diário do Le-

gislativo").	
- nomeação de comissão;
- composição da Mesa;

2.11.3 Reuniões solenes - declaração de instalação;

a) Destinação	 - Hino Nacional;
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- leitura da mensagem governamental;
- palavras do Presidente;
- encerramento;
- De instalação de sessão legislativa ex-

traordinária

- mesmo transcurso (item anterior);
- sem leitura de mensagem governamen-

tal:
- De encerramento de sessão legislativa

ordinária/extraordinária
- Presidência;
- abertura;
- composição da Mesa;
- Hino Nacional:
- palavras do Presidente;
- declaração de encerramento;
- suspensão da reunião;
- ata;
- encerramento;
- De posse do Governador e do Vice-

Governador

- Presidência;
- abertura;
- nomeação de comissão;
- composição da Mesa:
- Hino Nacional;
- compromisso constitucional;
- declaração de posse;
- leitura da mensagem presidencial:
- palavras do Presidente;
- encerramento.

g) Atas
- sucinta;

- minuciosa (publicada no "Diário do Le-
gislativo").

2.1.1.4 Reuniões ordinárias

2.1.1.4.1 Reunião ordinária de debates
a) Destinação

- comunicações de Lideranças e de De-
putados;

- pronunciamentos de relevante interes-
se público.

b) Realização
- Palácio da Inconfidência;
- durante sessão legislativa ordinária e

sessão legislativa extraordinária;
- às segundas e às sextas-feiras.

c) Convocação
- independe de convocação.

d) Horário - Duração
- segundas-feiras - às 20 horas (mais 15

minutos para configuração do "quorum");
- sextas-feiras - às 9 horas (mais 15

minutos para configuração do "quorum");
- prorrogação por, no máximo, 2 horas;
- de ofício;
- a requerimento do Colégio de Líderes

(deferido);
- a requerimento de Deputado (votado).

e) 'Quorum'
- um terço dos Deputados (26);
- presença registrada no início e no trans-

curso da reunião.
f) Transcurso (roteiro)

Primeira Parte - Pequeno Expediente
(primeira hora)
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- Leitura e aprovação da ata (2 9 -Secretá- 2.2 Comissões
rio)

- retificação (5 minutos).
Leitura da correspondência (1'-Secre-

tário)
- ofício de altas autoridades (na integra);
- demais papéis (em resumo).
- Oradores inscritos (10 minutos)
- comunicações de Lideranças;
- comunicações de Deputados;
- pronunciamentos de relevante interes-

se público:
- interrupção para receber personalida-

de de relevo.
Segunda Parte - Grande Expediente
(3 horas)
- inscrição prévia:

distribuição no tempo (máximo de 60
minutos para cada orador).

g) Atas
- sucinta;
- minuciosa (publicada no "Diário do Le-

gislativo").

2.1.1.4.2 Reunião ordinária deliberativa
a) Destinação

2.2.1 Reunião

2.2.1.1 Dias e horários de reuniões

a) Reuniões ordinárias

- segunda e sexta-feira - das 14 às 18
horas:

- terça, quarta e quinta-feira - das 9 às
13 horas:

(objetiva a não-coincidência do funciona-
mento das comissões com o do Plenário).

b) Reuniões extraordinárias
"Art. 126— A convocação de reunião extraor-

dinária de comissão será publicada no "Diário do
Legislativo', constante do edital seu objeto, dia,
hora e local.

§ l - Se a convocação se fizer durante a
reunião, será comunicada aos membros ausen-
tes, dispensada a formalidade do artigo.

- As reuniões extraordinárias realizam-se
em dia ou horário diversos dos fixados para as
ordinárias.

2.2.1.2 "Quorum "para abertura dos
trabalhos

çâo).
- apreciação de proposições (delibera- a) Para a reunião de cada comissão (mais da

metade dos membros)
b) Realização

- Palácio da Inconfidência;
- duração da sessão legislativa ordinária

e da sessão legislativa extraordinária;
- às terças. às quartas e às quintas-

feiras.
c) Convocação

independe de convocação.

Comissão de 7 membros:

- "Quorum" mínimo: 4 Deputados.

Comissão de 5 membros:
- 'Quorum' mínimo: 3 Deputados

b) Para reunião conjunta de comissões
- Observância do "quorum" mínimo ne-

cessário a reunião de cada comissão.

26



Exemplo:
Comissões n° de membros	'Quorum'minámo Total
CCJ	 7	 4
SAS	 5	 3
FF0	 7	 4

ia

- A presença do Deputado é computada
pelas diversas comissões reunidas conjuntamen-
te e de que for membro;

- a Presidência é exercida pelo Presidente
mais idoso;

- Na ausência dos Presidentes. caberá a
direção dos trabalhos aos Vice-Presidentes, ob-
servada a ordem decrescente de idade, ou, na
falta destes, ao mais idoso dos membros presen-
tes.

2.2.1.3 Abertura

a) Observada a existência de número regi-
mental, a Presidência declara aberta a reunião.
(Palavras do Presidente: "Há número regimental.
Declaro aberta a reunião da Comissão de

e desig-
no o Deputado  para
funcionar como Secretário e proceder à leitura da
ata da reunião anterior.").

b) Tolerância - Art. 27, § 20 - Não havendo
número regimental, o Presidente poderá aguardar
15 minutos.

c) Delibera-se por maioria simples, respeita-
do o "quorum" de abertura - delibera-se com
metade mais um dos presentes.

2.2.1.4 Leitura e aprovação da ata

b) Lida a ata ou dispensada a sua leitura, o
Presidente coloca-a em discussão e votação.

c) Se o Deputado não concordar com os
termos da ata, pode pedir a sua retificação.

2.2.1.5 Distribuição de proposição ao
relator

a) A designação poderá ser feita antes da
reunião. salvo se se tratar de reunião conjunta de
comissões, quando a designação deverá ser feita
durante a reunião. Para matérias complexas po-
derão ser designados relatores parciais.

b) O relator terá a metade do prazo da
comissão para emitir parecer, oportunidade em
que poderá requerer diligências para elucidação
da matéria. A diligência não suspende o prazo.

c) Para aperfeiçoara matéria, o relator pode-
rá propor emenda, subemenda ou substitutivo no
corpo do parecer.

O parecer deverá conter: relatório, funda-
mentação e conclusão.

PRAZOS PARA EMISSÃO DE PARECER

Proposiçao	 Prazo dacomissao	Prazo do relator

Projeto delei	 23dias	 1Odja
Projeto de resolução

Requerimento	 8dias	 4dias
substitutivo
Emenda
Mensagem (ex. submete
normas à apreciação da
Assembléia; solicita a apro-
vação de convênio, etc.),
oficio, recurso e maténa
semelhante

a) Segundo a praxe, qualquer membro da
comissão pode requerer a dispensa da leitura da
ata.

Matéria de iniciativa do
Governador com solicitação
de urgéncia, distribuída a mais
de uma comissão
(reuniãoconjunta).

15 dia	 8 dia:
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Obs.: A comissão e o relator terão, respec-
tivamente. 4 e 2 dias de prazo para emissão de
parecer sobre emenda apresentada no decorrer
da discussão, no 1° turno, a projeto com solicita-
ção de urgência.

A requerimento, o prazo do relator poderá
ser prorrogado por 2 dias.

Ocorrendo perda de prazo, será designado
novo relator para emitir parecer em 2 dias.

Esgotado o prazo sem pronunciamento das
comissões, o Presidente da Assembléia incluirá o
projeto em ordem do dia e designar-lhe-á relator,
que, no prazo de até 24 horas, emitirá parecer
sobre o projeto e a emenda, se houver, cabendo-
lhe apresentar emenda e subemenda. Se forem
apresentadas emendas em Plenário, estas serão
submetidas a parecer do relator designado em
Plenário. O parecer pode ser oral.

2.2.1.6 Fase de discussão e votação

a) Durante a discussão, membro da comis-
são poderá requerer vista de proposição quando
não houver distribuição de avulso antes da leitura
do relatório. A vista por 24 horas é comum aos
membros, vedada a sua renovação.

b) Havendo distribuição de avulso de pare-
cer, adiam-se a discussão e a votação para a
reunião seguinte, coma observância de interstício
minimo de 6 horas após o término da reunião.
Proposição sujeita a apreciacão	Proposição que dispensa a
do Plenário da Assembléia	apreciação do Plenário da

Assembléia

Parecer da comissão	1 Parecer do relator

Discussão cia comissao	l Discussão da comissão

Somente membro da comissão	Qualquer Deputado podrá APRE
poderá PROPOR substitutivo.	SENTAR emenda. subemenda ou
emenda ou subemenda ate o	srzbstlwOvo ate O encez'rarnen(c'
encerramento da ctiscussao	da discussão, os quais serão pu-
ria comissão. As emenda são	bticados no "Diário do L,egis!ati-
incorporadas ao parEcer como	vo"
CTTI€ndas l,.i c:iisS-j

Votação na comissão	 Votacão na comissão
PARECER	 (pRckrgro)
Se o parecer for aprovado com	Se oprojeto for aprovado com
alt.eraçao (emenda), com a qual	emendas no 1  turno, o parecer
concorde o relator, a ele sera	para o 2Q turno devera conter a
concedido prazo até a reunião	redacão do vencido, ou sela, a
seguinte para nova redação Em	adequação da redacàodo
caso de a comissão rejeitar o	projeto onginal asalteraçoes
parecer. o Presidente designará	propostas por meio de emendac
novo relator para emitir parecer	ousubmendas.
em 2 dias.
O parecer para o 20 turno, quando
houver aprovação de emenda no
1 1 turno, deverá conter a redação
do vencido iadequacão da redacão
do projeto original ao aprovado no
10 turno)

Discussão do projeto no Plenano

Durante a discussão da matena em	Recurso para o Plenário
Plenário, o Deputado podera apre-	i Rejeitado o projeto no 1 Q turno, a
sentar emendas em ambos os turnos requerimento de 1110 dos membros

da Assembléia, ao Plenário serii
Se forem apresentadas emendas	devolvido o exame global ou parcial
no 1 turno, estas serão publicadas	i do ménto da proposicão, desde
e encaminhadas a comissão para	que apresentado no prazo de 48
parecer (8 dias) Havendo regime	horas contadas da publicação da
de urgência, o prazo sera de 4 dias,	decisão no Diario do Legislativo".

Recebido o parecer, será o projeto	Igual procedimento é adotado em
incluido em ordem do dia para	matéria aprovada no 2 turno
votação.

O parecer para o 2 9 turno, quando houver
aprovação de emenda no 1° turno, deverá conter
a redação do vencido (adequação da redação do
projeto original ao aprovado no 1° turno).

c) Uso da palavra para discussão do parecer
- membro da comissão ou autor da pro-

posição - 10 minutos:
- relator - 20 minutos;
- Deputado não-membro da comissão

(até o limite de 4, sendo 2 a favor e 2 contra) - 5
minutos;

- prazo para encaminhamento de vota-
ção: 10 minutos;

d) Limitações à apresentação de emenda no
2° turno



- no 29 turno não será admitida emenda
prejudicada ou rejeitada;

- a emenda contendo matéria nova só
será admitida no 29 turno por acordo de Lideran-
ças e desde que pertinente à proposição;

- no 2Q turno as emendas serão votadas
independentemente de parecer;

- emenda a redação final só será admiti-
da durante a discussão, em Plenário ou na comis-
são de mérito (nesta. em matéria de deliberação
conclusiva), para dar forma à matéria aprovada
segundo a técnica legislativa, corrigindo eventual
vício de linguagem, defeito ou erro material.

A emenda de redação final é apresentada na
Comissão de Redação, por ocasião da elabora-
ção do parecer.

e) Presença de Deputado em comissão
- será computada a presença, para to-

dos os efeitos regimentais, como se no Plenário
estivesse, do Deputado participante de reunião de
comissão de que seja membro, realizada
concomitantemente com reunião do Plenário;

- cumpre ao Presidente da comissão en-
caminhar ao Presidente da Assembléia, no mo-
mento de verificação de "quorum ", a relação nomi-
nal dos presentes à reunião.

f) Participação nos trabalhos das comissões
- o Deputado que não seja membro da

comissão poderá participar das discussões sem

direito a voto;
- o Deputado pode, como membro efeti-

vo, fazer parte de até duas comissões permanen-
tes, com direito a voto em cada uma;

- o suplente, na ausência do titular, po-
derá participar de reunião de comissão indepen-
dentemente de indicação da respectiva liderança;

- o Deputado poderá funcionar como
substituto do presidente da comissão, no caso de
ausência de membro efetivo e do suplente, desde
que indicado pelo líder da respectiva bancada ou
bloco parlamentar;

- ausentes o titular ou o suplente e não
tendo sido indicado substituto pela respectiva Li-
derança, o Presidente da Assembléia Legislativa
poderá indicar Deputado para participar da reu-
nião;

- se o efetivo ou suplente comparecer à
reunião após iniciada, o substituto nela permane-
cerá até que conclua o ato que estiver praticando;

- o Deputado não poderá presidir os tra-
balhos da Assembléia ou de comissão, nern ser
designado relator, quando se estiver discutindo ou
votando assunto de seu interesse pessoal, ou
quando se tratar de matéria de sua autoria;

- o Presidente de comissão poderá fun-
cionar como relator e terá direito a voto nas delibe-
rações e, em caso de empate, decidirá pelo voto
de qualidade.



3 NOTAS PRÁTICAS SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO

3.1 Projeto de iniciativa do Governador do
Estado com solicitação de urgência

3.1.1 Iniciativa (art. 220)

- O Governador do Estado poderá solicitar
urgência para projeto de sua iniciativa.

3.1.2 Turnos

- Dois turnos.
- Turno único (se a Assembléia Legislativa

não se manifestar sobre o projeto em até 45 dias
- art. 220. § 19).

3.1.4.1 Dois turnos

a) Inclusão do projeto em ordem do dia para
apreciação no 1 9 turno (independe da publicação
dos pareceres).

- No caso de perda de prazo, pelas comis-
sões, para emissão do parecer: designação de
relator para emitir parecer oral no prazo de 24
horas.

Discussão do projeto
- não pode ultrapassar quatro reuniões con-

secutivas:
- prazo para discutir: 30 minutos;

- são permitidos apartes.
3.1.3 "Quorum" para aprovação

- Maioria simples (39).

3.1.4 Tramitação

Recebimento (art. 195)
- registro e numeração;
- publicação no Diário do Legislativo";
- distribuição de avulso às lideranças;
Distribuição às comissões (art. 222)
- reunião conjunta;
- prazo para as comissões emitirem pare-

cer: 15 dias:
- publicação dos pareceres (ai. 195. § 1.

c/c o ai. 275).

Apresentação de emendas no decorrer da
discussão (ai. 195. § 2)

- encerramento da discussão. com a publi-
cação da(s) emenda(s) no "Diário do Legislativo"
e encaminhamento do projeto à comissão de
mérito para emitir parecer sobre estas;

- prazo da comissão para emissão do pa-
recer: 4 dias

Publicação do parecer sobre a(s) emenda(s).
Inclusão em ordem do dia para votação

(independe da publicação do parecer).
Votação do projeto
- prazo para encaminhar a votação: 5 mi-

nutos;
apartes não são permitidos;
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- rejeição: arquivamento e ciência ao Go-
vernador através de ofício;

- aprovação: encaminhamento à última co-
missão de mérito para a qual foi distribuído para
receber parecer para o 2 9 turno (art. 196).

b) Prazo da comissão para emitir parecer: 10
dias (art. 134, 1, c/c O art. 277).

Publicação do parecer.

c) Inclusão do projeto em ordem do dia para
apreciação no 2 Q turno (independe da publicação
do parecer).

Discussão do projeto

- não pode ultrapassar quatro reuniões con-
secutivas;

- prazo para discussão: 30 minutos;

- são permitidos apartes.

Votação do projeto

- prazo para encaminhar a votação: 5 mi-
nutos;

- apartes não são permitidos;

- rejeição: arquivamento e ciência ao Go-
vernador através de oficio;

- aprovação: encaminhamento à Comis-
são de Redação.

d) Redação final

Prazo para emissão do parecer —3 dias (art.
270, § l, o/co art. 277).

Discussão e votação do parecer

- distribuição de avulsos;

- prazo para discussão: 5 minutos

3.1.4.2 Turno único

a) Inclusão em ordeni do dia para aprecia-
ção em turno único (após 45 dias sem apreciação
da Assembléia Legislativa, sobrestando-se a deli-
beração quanto aos demais assuntos, inclusive
veto).

- No caso de perda de prazo, pelas comis-
sões, para emissão do parecer: designação de
relator para emitir parecer oral no prazo de 24
horas (art. 147. § 29).

- Discussão do projeto
- não pode ultrapassar quatro reuniões con-

secutivas;
- prazo para discussão: 30 minutos;
- são permitidos apartes.
Apreciação de emendas no decorrer da dis-

cussão
- encerramento da discussão;
- designação de relator para emitir parecer

oral sobre a(s) emenda(s) no prazo de 24 horas;
- publicação da(s) emenda(s) no "Diário do

Legislativo";
- inclusão do projeto em ordem do dia para

parecer oral do relator sobre a(s) emenda(s) e
votação do projeto.

Votação do projeto
- prazo para encaminhar a votação: 5 mi-

nutos;
- apartes não são permitidos;
- rejeição: arquivamento e ciência ao Go-

vernador através de ofício;
- aprovação: encaminhamento à Comis-

são de Redação.
tos - prazo para encaminhar a votação: 5 minu-	Redação final.

e) Encaminhamento para sanção
Prazo para emissão do parecer: 3 dias (art.

270, § 1°, c/c o art. 277).
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Discussão e votação do parecer
- distribuição de avulsos;
- prazo para discussão: 5 minutos;
- prazo para encaminhar a votação: 5 mi-

nutos.
b) Encaminhamento para sanção.

Obs.: o Governador não pode pedir urgên-
cia para projeto que depende de "quorum" especi-
al para aprovação, de lei orgânica, estatutária ou
equivalente a código (art. 221):

- o regime de urgência pode ser requerido
por qualquer Deputado (art. 274. II).

3.2 Projeto de lei complementar

3.2.1 Iniciativa

- do Deputado ou de comissão da Assem-
bléia Legislativa;

- do Governador do Estado;
- do Tribunal de Justiça;
- do Tribunal de Contas;
- dos cidadãos: e
- do Procurador-Geral de Justiça.
São considerados lei complementar, entre

outras matérias:
- o Código de Finanças Públicas e o Códi-

go Tributário;
- a Lei de Organização e Divisão Judiciári-

as:
- o Estatuto dos Servidores Públicos Civis

e o Estatuto dos Servidores Públicos Militares;
- as leis orgânicas do Ministério Público, do

Tribunal de Contas. da Advocacia do Estado. da
Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Policia
Militar.

3.2.2 Turnos (art. 200)

- O projeto de lei complementar será discu-
tido e votado em dois turnos.

3.2.3 "Quorum" para aprovação (art. 201)

- Maioria absoluta (39) para os enunciados
nos incisos 1 a IV do parágrafo único do art. 200.

- Maioria simples para os referidos no art.
201.

3.2.4 Tramitação

a) Recebimento pela Mesa (art. 195)
- Número e registro.
- Publicação no "Diário do Legislativo".
- Distribuição às comissões para pare-

cer: art. 195, c/c os arts. 103 e 187 - exame da
Comissão de Constituição e Justiça (preliminar) e
das comissões de mérito.

b) Prazo da comissão para emissão do pare-
cer (art. 134, 1, c/c o art. 200): 40 dias.

c) Envio do parecer à Mesa para publicação
(art. 195, § 10).

d) Inclusão do projeto em ordem do dia para
discussão e votação no 19 turno (art. 195, § 1)

- Discussão do projeto (máximo de seis
reuniões).

- Apresentação de emenda(s) no decor-
rer da discussão (art. 1 95, § 2

- Publicação da(s) emenda(s) e remessa
do projeto à comissão competente para emissão
do parecer sobre a(s) emenda(s) - (art. 195, § 20)

- Prazo da comissão para emissão do
parecer sobre as emendas (art. 134, II, c/c o art.
200): 16 dias.

- Votação do projeto
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- processo nominal (art. 200, parágrafo
único, 1 a IV);

- processo simbólico (art. 201).
- Aprovação/rejeição.

e) Remessa do projeto à comissão compe-
tente para emissão do parecer para discussão e
votação no 2Q turno

- Prazo da comissão para emissão do
parecer (art. 134, 1, c/c o art. 200): 40 dias.

f) Envio do parecer à Mesa para publicação
(art. 195, § l, c/c o art. 196, § 2)

- Publicação do parecer
g) Inclusão em ordem do dia para discussão

e votação no 2 Q turno.
- Discussão do projeto (máximo de seis

reuniões).
- Apresentação de emendas
- inadmissibil idade (art. 196, § 29);
- matéria nova (art. 196, § 30);
- votação da emenda (art. 196, § 4Q).
- Votação do projeto.
- Aprovação/rejeição.

h) Redação final (art. 270 e seguintes)
- Apreciação do parecer pelo Plenário.
- Discussão
- Votação
- Aprovação/rejeição.

i) Envio para sanção
- Prazo (art. 273, c/c o art. 200): 20 dias

3.3 Projeto de resolução

3.3.1 Iniciativa
- de Deputado:
- de comissão ou da Mesa da Assembléia

3.3.2 Tramitação

a) Recebimento (art. 195)
- registro e numeração;
- publicação no 'Diário do Legislativo";
- distribuição de avulsos às Lideranças.

b) Distribuição às comissões (art. 195)
—Comissão de Justiça, para parecer quan-

to à constitucionalidade (art. 103, V)
- parecer pela inconstitucionalidade (art.

189)
a - publicação do parecer no "Diário do

Legislativo";
b - inclusão do parecer em ordem do dia;
c - deliberação do Plenário;
c.1	aprovação do parecer - arquiva-

mento do projeto;
c.2 - rejeição do parecer - encaminha-

mento do projeto à comissão de mérito (art. 189,
parágrafo único).

- À comissão de mérito para parecer.
-À Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária para parecer.
- Publicação dos pareceres.

- Obs.: prazo para cada comissão emitir seu
parecer: 20 dias (art. 134. 1).

c) Inclusão do projeto em ordem do dia para
apreciação no 1 9 turno

- discussão do projeto (art. 247)
Obs.: - prazo para discussão: 60 minutos

(art. 252);
- são permitidos apartes;
- apresentação de emendas no decorrer

da discussão (art. 195, § 2 11 )• Encerramento da
discussão e encaminhamento do projeto e das
emendas à comissão de mérito para parecer so-
bre estas;



- publicação do parecer no "Diário do
Legislativo'.

- inclusão em ordem do dia para votação;

- votação do projeto

Obs.: - prazo para encaminhamento da
votação: 10 minutos - apartes não são permitidos
(art. 266);

- aprovação - encaminhamento à última
comissão de mérito à qual foi distribuído, para
receber parecer para o 2' turno (art. 196);

- prazo da comissão: 20 dias (art. 134. 1);

- publicação do parecer.

d) Inclusão do projeto em ordem do dia para
apreciação no 2u turno

- discussão do projeto (art. 247).

Obs.: prazo para discussão: 60 minutos
(art. 252).

- votação do projeto.

Obs.: - prazo para encaminhamento de
votação: 10 minutos (art. 266).

e) Remessa do projeto à Comissão de Reda-
ção para parecer de redação final (art. 197)

- prazo para emissão do parecer: 10 dias
(art. 270, § 1").

f) Discussão e votação do parecer

- distribuições de avulsos.

Obs.: - prazo para discutir o parecer: 10
minutos.

- prazo para encaminhar a votação: 10
minutos;

g) Encaminhamento da proposição para san-
ção e para promulgação.

Obs.: os projetos de autoria da Mesa nor-
malmente voltam a ela para parecer.

3.4 Projeto de lei ordinária

3.4.1 Iniciativa

- de Deputado;
- do Governador do Estado;
- do Tribunal de Justiça;
- do Tribunal de Contas;
- do Procurador-Geral de Justiça, nos ter-

mos do § 2° do art. 66 da Constituição do Estado;
- dos cidadãos.
A iniciativa popular é exercida pela apresen-

tação, à Assembléia Legislativa, de projeto de lei,
subscrito por. no minimo. 10 mil eleitores do Esta-
do, em lista organizada por entidade associativa
legalmente constituída, que se responsabilizará
pela idoneidade das assinaturas.

Das assinaturas, no máximo 25% poderão
ser de eleitores alistados na Capital do Estado

Em cada sessão legislativa ordinária, o nú-
mero de projetos de lei de iniciativa popular é
limitado a cinco, vedada a sua apresentação na
convocação extraordinária.

3.4.2 Tramitação

a) Recebimento (art. 195)
- registro e numeração:
- publicação no "Diário do Legislativo";
- distribuição de avulsos às lideranças.

b) Distribuição às comissões (art. 195)
Obs.: prazo para cada comissão emitir seu

parecer: 20 dias (art. 134, 1).
- A Comissão de Justiça para parecer

quanto á constitucionalidade (art. 103. V).
- Parecer pela inconstitucionalidade (art.

189)



a - publicação do parecer no "Diário do
Legislativo";

b - inclusão do parecer em ordem do dia:
c - deliberação do Plenário;
c.1 —aprovação do parecer: arquivamen-

to do projeto;
c.2 - rejeição do parecer: encaminha-

mento do projeto à comissão de mérito (art. 189, §
único).

- À comissão de mérito para parecer.
—À Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária para parecer.
- Publicação dos pareceres.
c) Inclusão do projeto em ordem do dia

para apreciação no l Q turno
- Discussão do projeto (art. 247).

Obs.: - prazo para discussão: 60 minutos
(art. 252); são permitidos apartes:

- apresentação de emendas no decorrer
da discussão (art. 195, § 29);

- encerramento da discussão e encami-
nhamento do projeto e das emendas à comissão
de mérito para parecer sobre estas;

- publicação do parecer no "Diário do
Legislativo";

- inclusão em ordem do dia para votação
- Votação do projeto.

Obs.: prazo para encaminhamento da vota-
ção: 10 minutos; apartes não são permitidos (art.
266);

- aprovação -encaminhamento à última
comissão de mérito à qual foi distribuído para
receber parecer para o 2 9 turno (art. 196);

- prazo da comissão: 20 dias (art. 247);
- publicação do parecer.

d) Inclusão do projeto em ordem do dia para
apreciação no 29 turno

- Discussão do projeto (art. 247).
Obs.: prazo para discussão: 60 minutos (art

252).
- Votação do projeto

Obs.: prazo para encaminhamento da vota-
ção: 10 minutos (art. 266).

e) Remessa do projeto à Comissão de Reda-
ção para parecer de redação final (art. 197)

- prazo para emissão do parecer: 10 dias
(art. 270, § 19).

f) Discussão e votação do parecer
- distribuição de avulsos.

Obs.: prazo para discussão do parecer: 10
minutos

g) Encaminhamento da proposição para san-
ção e para promulgação.

3.5 Projetos de lei do Plano Plurianual, de
Diretrizes Orçamentárias, do Orça-
mento Anual e de Crédito Adicional

3.5.1 Iniciativa
- do Governador do Estado.

3.5.2 Turnos
- Turno único (art. 216, § 6)

3.5.3 "Quorum" para aprovação
- Maioria simples.

3.5.4 Tramitação
- Recebimento e numeração (art. 195).
- Publicação no "Diário do Legislativo" (art

195).
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- Distribuição de avulsos aos Deputados e
às Comissões Permanentes a que estiver afeto
(art. 216).

- Remessa à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária (art. 216).

- Prazo para emissão do parecer pela co-
missão: 45 dias (art. 216).

- Constituição de comissão especial (art.
112, parágrafo único).

- Prazo para apresentação de emendas:
os primeiros 15 dias (art. 216, § 2°).

- Prazo para despacho de recebimento de
emendas: 2 dias (art. 216, § 39).

- Publicação das emendas (art. 216, § 39).
- Prazo para recurso de despacho de não-

recebimento de emendas: 24 horas (art. 216, § 4°).
- Prazo para decisão sobre recurso de

despacho de não-recebimento de emendas: 2
dias (art. 216, § 49),

- Prazo para recurso de emendas não re-
cebidas: 24 horas (art. 216, § 4ç)

- Encaminhamento do projeto ao relator
para parecer (art. 216. § 50).

- Prazo para emissão do parecer pelo rela-
tor (metade do prazo restante).

- Prazo para discussão e votação do pare-
cer (restante do prazo da comissão).

- O Governador do Estado poderá enviar
mensagem à Assembléia Legislativa para propor
modificação no projeto. enquanto não iniciada na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária a votação do parecer relativamente à parte
cuja alteração for proposta (art. 218).

- A mensagem será encaminhada àcomis-
são para parecer. no prazo de 5 dias, salvo se lhe
restar prazo superior (art. 218, parágrafo único).

- Término do prazo para a comissão emitir
parecer: 459 dia.

- Remessa do parecer à Mesa para publi-
cação (art. 216. § 6°).

- Inclusão do projeto em ordem do dia para
discussão e votação em turno único (art. 216. § 69)

- Prazo para discussão: máximo de seis
reuniões.

- Votação do projeto.
- Remessa à Comissão de Redação.
- Prazo para emissão do parecer de reda-

ção final: 5 dias (art. 270, § 1°).
Redação final: apreciação do parecer pelo

Plenário.
- Discussão.
- Votação.
- Encaminhamento para sanção.

3.6 Proposta de emenda à Constituição

3.6.1 Iniciativa (art. 208, 1, II e III)

- de um terço dos membros da Assembléia
(26):

- do Governador do Estado: e
- de mais da metade das Câmaras Munici-

pais, manifestada pela maioria dos membros de
cada uma delas.

3.6.2 Impedimentos (art. 208, § 1 9 e 22)
- as regras de iniciativa privativa pertinen-

tes à legislação infra-inconstitucional não se apli-
cam à competência para a apresentação da pro-
posta:

- vigência de estado de sitio ou de estado de
defesa: e

- intervenção federal no Estado
Obs. As regras de iniciativa pertinentes à

legislação infraconstitucional não se aplicam à
competência para a apresentação da proposta.
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3.6.3 Turnos (art. 208, § 32)
- Dois turnos.

3.6.4 "Quorum" para aprovação (art. 208,
§ 32)

- Três quintos (48).

3.6.5 Tramitação
a) Recebimento e numeração (art. 209).
b) Publicação no "Diário do Legislativo" (art.

209).
c) Prazo para apresentação de emendas na

Mesa (art. 209) - 3 dias.
d) Designação de comissão especial - 15

membros (art. lii, § 2, 1, e art. 112, 1, alínea "a") -
até findo o prazo de apresentação de emendas).

e) Remessa à comissão especial para rece-
ber parecer (art. 210)

- Prazo para a comissão emitir parecer
(art. 210); 10 dias.

- Publicação do parecer (art. 210, pará-
grafo único).

f) Inclusão em ordem do dia para discussão
e votação no l Q turno (após a publicação do
parecer: art. 210, parágrafo único)

- Discussão (máximo de seis reuniões).
- Votação - processo nominal (art. 263,

1)
- Aprovação / rejëição.
- Remessa à comissão especial, se a

proposta tiver sido alterada em virtude de emenda
(art. 211).

- Prazo para redação do vencido: 2 dias
- Distribuição de avulsos.
- Recebimento de emendas de 29 turno:

3 dias (art. 212).
- Interstício entre os turnos: 3 dias (art.

211, § 2).

- Remessa à comissão especial para
parecer de 29 turno (art. 212).

- Prazo para a comissão emitir parecer:
10 dias (art. 210, c/c art. 212).

- Publicação do parecer (art. 210, pará-
grafo único, c/c art. 212).

g) Inclusão em ordem do dia para discussão
e votação no 2 turno (art. 211, § 1 9 e 3Q)

- Discussão (seis reuniões)

- Deputados que podem participar da
discussão (art. 213, c/c o art. 165).

- Prazo da discussão: 30 minutos, poden-
do ser prorrogado por mais 30 (art. 213).

- Votação - processo nominal.
- Aprovação / rejeição.

- Redação final (art. 270 e seguintes).

- Apreciação do parecer pelo Plenário.
- Discussão.

- Votação.

- Aprovação / rejeição.
h) Promulgação pela Mesa (art. 214)

- Publicação da emenda à Constituição.

- Anexação, com o número de ordem, ao
texto da Constituição (art. 214).

- Prazo: 5 dias.

i) Reapresentação - Impedimento (art. 215).

3.7 Projetos de fixação da remuneração
do Deputado, do Governador e do
Vice-Governador e do Secretário de
Estado - (projetos de resolução)

3.7.1 Iniciativa (arts. 224 e 225)
- da Mesa da Assembléia
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3.8 Da Prestação e da Tomada de Contas3.7.2 Oportunidade de apresentação (art.
224) 3.8.1 Iniciativa
- Última sessão legislativa ordinária.

3.7.3 Turno (art. 226)

- O projeto tramitará em turno único

37.4 "Quorum" para aprovação
- Maioria simples.

3.7.5 Tramitação
- Apresentação do projeto durante o primei-

ro período da última sessão legislativa (art. 224,
parágrafo único).

- Recebimento a partir do início do segundo
período (art. 225, § 19).

- Emendas: na Mesa (art. 227).
- Prazo para recebimento de emendas (art.

227): 3 dias.
- Emissão de parecer pela Mesa da Assem-

bléia (art. 227): 5 dias.
- Inclusão em ordem do dia para discussão

e votação em turno único.
- Discussão do projeto (máximo de seis

reuniões).
- Votação do projeto.
- Aprovação / rejeição.
- Remessa à Comissão de Redação para

emissão do parecer de redação final.
- Redação Final: apreciação do parecer pelo

Plenário.
- Discussão do parecer.
- Votação do parecer.
- Aprovação / rejeição.
- Encaminhamento para promulgação.

- do Governador do Estado (art. 228);
- do Tribunal de Contas (art. 223); e
- da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária (art. 232).

3.8.2 Turnos
- Turno único (art. 230, § 29).

3.8.3 "Quorum" para aprovação
- Maioria simples (art. 258).

3.8.4 Tramitação
- Recebimento pela Mesa.
- Publicação do balanço geral das contas,

dos documentos que o instruírem e do parecer do
Tribunal de Contas (independe de leitura no Pe-
queno Expediente) - (art. 228).

- Distribuição de avulso aos Deputados -
prazo de 5 dias (art. 228, parágrafo único).

Requerimento de informações ao Poder
Executivo e ao Tribunal de Contas (art. 229).

- Remessa à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária (art. 230).

- Prazo da comissão para emissão do pare-
cer concluindo por projeto de resolução (art. 230):
45 dias.

- Recebimento pela Mesa e publicação do
projeto de resolução (art. 230, § 19).

- Prazo para apresentação de emendas na
comissão (art. 230, § 10): 10 dias.

- Emissão do parecer e encaminhamento à
Mesa para inclusão do projeto em ordem do dia
para discussão e votação em turno único (art. 230.
§20).

- Votação secreta (art. 264, VII).



- Aprovação parcial: remessa à Comissão
de Constituição e Justiça (art. 231).

- Aprovação: remessa à Comissão de Reda-
ção (art. 230, § 39).

- Redação final: apreciação do parecer pelo
Plenário.

- Discussão.
- Votação.
- Encaminhamento para promulgação

3.9 Veto a proposição de lei

3.9.1 Iniciativa
- do Governador do Estado.

3.9.2 Espécie
- Total.
- Parcial: abrange texto integral de artigo, de

parágrafo, de inciso ou de alínea (art. 234, § 19).

3.9.3 "Quorum" para apreciação (art. 234,
§ 22)

- Maioria absoluta (39).

3.9.4 Tramitação
a) Recebimento (art. 234)

- leitura no Pequeno Expediente;
- publicação no "Diário do Legislativo";
- distribuição à comissão especial (15

membros).
b) Prazo para a comissão especial emitir

parecer: 20 dias (art. 234).
c) Prazo para deliberação em Plenário: 30

dias a contar de seu recebimento (art. 234, § 29)
- Esgotado o prazo estabelecido, sem

deliberação, o veto será incluído na ordem do dia
da reunião imediata, sobrestadas as demais pro-
posições, até votação final, ressalvado o projeto
de iniciativa do Governador com solicitação de
urgência.

d) Discussão
- prazo para discussão: 60 minutos;
- são permitidos apartes (art. 252).

e) Votação
- prazo para encaminhar a votação: 10

minutos;
- não são permitidos apartes;
- processo de votação: por escrutínio

secreto (art. 234, § 2).
f) Rejeição do veto

- voto contrário da maioria absoluta (39
votos) - (art. 234, § 2);

- envio da proposição de lei ao Governa-
dor para promulgação (art. 234, § 4Q);

- promulgação;
- o Governador do Estado terá o prazo de

48 horas para promulgar a proposição de lei; na
sua omissão, o Presidente da Assembléia terá
igual prazo, e, na omissão deste, o Vice-Presiden-
te a promulgará.

g) Manutenção do veto
- presença de, no mínimo, 39 Deputados;
- ciência ao Governador, através de of í-

cio.

3.10 Delegação legislativa

3.10.1 Iniciativa do pedido
- do Governador do Estado (arts. 72, da

Constituição do Estado, e 236, do Regimento
Interno).

3.10.2 Vedações ( 1 2 do art. 72 da Cons-
tituição do Estado e § 1 2 , 1 e II, do
art. 236 do Regimento Interno)

"§ 1 9 - Não podem constituir objeto de dele-
gação os atos de competência privativa da As-
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sembléia Legislativa, a matéria reservada a lei
complementar e a legislação sobre:

- organização do Poder Judiciário, do Mi-
nistério Público e do Tribunal de Contas, a carreira
e a garantia de seus membros. bem assim a
carreira e a remuneração dos servidores de suas
secretarias;

II - planos plurianuais, diretrizes orçamentá-
rias e orçamentos".

3.10.3 Deliberação sobre o pedido
- A Assembléia Legislativa, sob a forma de

resolução, especificará o conteúdo e os termos do
exercício da delegação (arts. 72, § 2, da Consti-
tuição do Estado, e 236, § 2, do Regimento
Interno).

O projeto de resolução segue a tramitação
prevista nos arts. do n 9 203 ao 207 do Regimento
Interno.

- Se a resolução determinar a apreciação do
projeto pela Assembléia. esta o fará em votação
única, vedada qualquer emenda (art. 72, § 3, da
Constituição do Estado, e art. 236. § 3, do Regi-
mento Interno).

3.11 Outros aspectos regimentais
3.11.1 Ordem do dia

- A ordem do dia é publicada, impressa e
distribuída antes da reunião.

3.11.2 Proposições - Recebimento
- As proposições são recebidas durante as

reuniões, regimentalmente, pelo Presidente da
Assembléia; por deliberação da Mesa. elas deve-
rão ser protocoladas na Gerência-Geral de Apoio
ao Plenário, antes das reuniões, para garantir a
precedência e para pesquisa.

3.11.3 Requerimentos - Apreciação
- Requerimentos de urgência, de reunião

conjunta, de inclusão em ordem do dia, de retirada

de proposição são apreciados na 1 fase da ordem
do dia.

- Requerimentos de retirada de proposição,
de adiamento de discussão e de votação são
apreciados após o anúncio da proposição a que
eles se referem.

- Requerimentos de alteração da ordem do
dia são apreciados logo após o anúncio da fase a
que eles se referem.

- Aparte: não é permitido a discurso do
Pequeno Expediente, nem a encaminhamento de
votação das proposições;

- é permitido a discursos do Grande Expedi-
ente e na discussão das proposições.

- Questão de ordem - deverá ser formulada
no prazo de 10 minutos, com indicação do preceito
do Regimento ou da Constituição a que se refere.

3.11.4 Proposições
- Discussão: prazo de 60 minutos para pro-

posta de emenda à Constituição, projeto e veto.
- Prazo de 10 minutos para parecer e para

matéria devolvida ao reexame do Plenário (art.
252)

- É obrigatória a inscrição prévia, em livro
próprio do Plenário.

- A discussão é feita uma única vez e da
proposição no seu todo.

- Encaminhamento de votação - prazo de
10 minutos para proposições e de 5 minutos para
os destaques.

- Não há inscrição prévia. O Deputado pode
pedir a palavra oralmente.

- Não é permitido aparte ao encaminhamen-
to de votação.

- O encaminhamento é feito uma única vez
e quanto à proposição no seu todo.



- Quando a proposição está em regime de
urgência, os prazos são reduzidos pela metade.

3.11.5 Atas
- A ata sucinta é lida na reunião seguinte

àquela a que se refere.
- A ata minuciosa é publicada no "Diário do

Legislativo' dois dias após a reunião a que se
refere.

- Para retificar a ata o Deputado poderá falar
uma vez, pelo prazo de 5 minutos.

- Os documentos apresentados por Deputa-
do durante seu discurso não constarão em ata
sem permissão da Mesa, salvo quando lidos na
íntegra da tribuna.

3.11.6 Explicação pessoal
- Após a ordem do dia, o Deputado poderá

falar durante 10 minutos, para explicar o sentido
de palavras por ele proferidas ou contidas em seus
votos.

3.11.7 Deputados ~ Interesse pessoal
- O Deputado não poderá presidir os traba-

lhos da Assembléia ou de comissão, nem ser
designado relator, quando se estiver discutindo ou
votando assunto de seu interesse pessoal, ou
quando se tratar de proposição de sua autoria.

3.11.8 Comissão Representativa da
Assembléia

- Durante o recesso, haverá uma Comissão
Representativa da Assembléia, atendida, em sua
composição, tanto quanto possível, a representa-
ção proporcional dos partidos.

Os membros da comissão representativa
serão eleitos dentre os indicados pelos líderes de
bancada, na proporção de dois por vaga.

3.11.9 Deputado

- O Deputado que se desvincular de seu
partido perderá o direito de exercer cargo ou
função destinados a sua bancada, salvo se mem-
bro da Mesa da Assembléia ou da comissão
representativa.

3.11.10 Deputado - Licença

- O Presidente concederá, de ofício, licença
ao Deputado para:

- participar de curso, congresso, conferên-
cia ou reunião considerada de interesse particular;

- tratar de saúde.

- A Mesa da Assembléia decidirá sobre a
licença para:

- chefiar missão temporária de caráter diplo-
mático;

- tratamento, sem remuneração, de interes-
se particular, desde que o afastamento não ultra-
passe 120 dias por sessão legislativa ordinária.

- Para se afastar do território nacional, o
Deputado dará prévia ciência à Assembléia, por
intermédio do Presidente, indicando a natureza e
a duração do afastamento.

- Não será subvencionada viagem de Depu-
tado, ressalvado o caso de audiência pública em
regiões do Estado.

3.11.11 Suplente - O suplente de Deputado.
quando convocado em caráter de substituição.
não poderá ser eleito para os cargos da Mesa da
Assembléia ou da comissão representativa, nem
para os de Presidente ou Vice-Presidente de co-
missão.
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3.11.12 Bancada - Bancada é o agrupamento
organizado dos Deputados de uma mesma repre-
sentação partidária.

permanente, especial ou de inquérito, exceto no
caso da comissão representativa, que será presi-
dida pelo Presidente da Assembléia.

8.11.13 Liderança - Líder é o porta-voz da
respectiva bancada e o intermediário entre esta e
os órgãos da Assembléia.

Cada bancada indicará à Mesa da Assem-
bléia, até 5 dias após o início da sessão legislativa
ordinária, o nome de seu líder.

- Cada líder poderá indicar vice-líderes, na
proporção de um por oito Deputados, ou fração. da
respectiva bancada.

- As lideranças das bancadas coligadas em
bloco parlamentar têm suspensas suas atribui-
ções e prerrogativas regimentais.

- Os lideres e vice-lideres não poderão ser
membros da Mesa da Assembléia.

3.11.14 Bloco Parlamentar- É facultado às
bancadas, por decisão da maioria de seus mem-
bros. constituírem bloco parlamentar, sob lideran-
ça comum. vedada a participação de cada uma
delas em mais de um bloco.

Os membros da Mesa da Assembléia não
poderão ser indicados lideres de bancada ou de
bloco parlamentar nem fazer parte de comissão

3.11.15 Prazos - No processo legislativo. os
prazos são contínuos e não correm no recesso.

3.11.16 Colégio de Líderes - Os Lideres da
Maioria, da Minoria, das Bancadas e dos Blocos
Parlamentares constituem o Colégio de Líderes.

3.11.17 Comparecimento a reuniões de
comissão

- O Deputado perderá lugar de membro
efetivo da comissão quando, no exercício do man-
dato, deixar de comparecer a cinco reuniões ordi-
nárias consecutivas ou a dez alternadas, na ses-
são legislativa ordinária (art. 117. § 29),

3.11.18 Comparecimento às reuniões do
Plenário

- Perderá o mandato o Deputado que não
comparecer. em cada sessão legislativa ordinária,
à terça parte das reuniões ordinárias. salvo se em
licença ou missão autorizada pela Assembléia
Legislativa (art. 50, III).
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4 NORMAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E MODELOS

4.1 Introdução

O domínio da técnica legislativa com a fina-
lidade prática de bem elaborar o texto legal exige
prévio conhecimento e cultivo de virtudes
estilísticas como a clareza, a concisão, a harmonia
e a polidez fraseológica. De outra parte, tal domí-
nio pressupõe o rigor gramatical, indispensável à
boa redação de quaisquer tipos de documentos,
independentemente da matéria de que tratem.

No que concerne ao discurso parlamentar,
justificações de projeto, requerimento ou emenda
e demais peças de preponderante caráter político,
cabe-nos frisara importância da originalidade e da
capacidade de persuasão - ingredientes de que
não pode prescindir a retórica parlamentar.

Devem, assim, ser objetivos de quem se
incumbe da redação legislativa:

- escrever de acordo comas regras grama-
ticais;

- conhecer o valor semântico das palavras
e empregá-las de modo adequado;

- dispor os termos da oração em ordem
direta, com o sujeito, o predicado, os complemen-
tos e os adjuntos em sucessão natural;

- elaborar frases e períodos concisos, ca-
pazes de expressar claramente a idéia ou conceito
de que tratem;

- evitar o gongorismo, a tautologia, a
cacofonia, as expressões pleonásticas e as de
difícil entendimento;

- evitar a vulgaridade (expressões estere-
otipadas, frases feitas, gírias e vocábulos chulos);

- utilizara terminologia própria na aborda-
gem dos temas técnicos, embora evitando o jar-
gão científico, que dificulta a compreensão da
matéria.

A redação de texto legal deve observar os
seguintes princípios específicos:

- manter, quanto possível, a uniformidade
de tempo e modo verbais;

- empregar os verbos na Y pessoa, prefe-
rencialmente, no singular;

- evitar expressões que retirem do preceito
sua força cogente, a menos que se trate de dispo-
sição facultativa;

- empregar, preferencialmente, formas po-
sitivas. Hipóteses negativas em excesso costu-
mam dificultar a compreensão e provocar efeitos
contrários aos esperados;

- evitar ouso de abreviaturas ou siglas nas
referências às pessoas jurídicas, salvo quando
consagradas pelo direito ou de uso generalizado.
Neste caso, deve-se escrever por extenso a pri-
meira referência ao nome, e, a seguir, entre tra-
vessões, a respectiva sigla;

- evitar o uso de expressões
esclarecedoras, tais como: ou seja, isto é, por
exemplo, verbi gratia e outras equivalentes, pois
elas só se justificam quando a oração anterior não
tenha sido suficientemente clara, o que é inadmis-
sível em texto legal:

- empregar termos que tenham o mesmo
sentido e significado no maior espaço territorial
possível, evitando as expressões locais e regio-
nais, exceto quando o ato legislativo tenha caráter
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restrito e inexista possibilidade de posterior aplica-
ção do seu campo de incidência:

- usar as palavras em seu sentido comum,
exceto quando se tratar de assunto técnico, res-
salvada. em qualquer circunstância, a observân-
cia do estilo juridico;

- reduzir as frases ao mínimo possível,
sem prejuízo da idéia finalistica;

- exprimira mesma idéia por palavras idên-
ticas. evitando a sinonimia:

- evitar o emprego de advérbios e adjetivos
supérfluos, para que a lei seja o mais substantiva
possível:

- examinar e selecionar cuidadosamente
as matérias de que tratará o texto, antes de
começar a elaboração dos preceitos:

- desdobrar o contexto em artigos, cada
qual tratando de um único assunto:

- quando extenso o texto legal, reservar a
definição do objetivo deste e a limitação do seu
campo de incidência aos primeiros artigos;

- incluir no artigo a norma geral, oprincipio,
reservando aos parágrafos as medidas comple-
mentares e as exceções;

- quando o assunto comportar discrimina-
ções. dispor os elementos sob a forma de incisos:

- situar à direita do papel, logo abaixo do
titulo e da data. ementa enunciativa do objeto em
destaque:

- abreviara palavra artigo, quando seguida
do respectivo número. usando-se art. para o sin-
gular e arts. para o plural; escrevê-la por extenso
nos demais casos:

- representar a palavra parágrafo pelo si-
nal §. para o singular, e §, para o plural, sempre
que seguida do respectivo número, usando a
expressão parágrafo único, por extenso, se o
artigo contiver um so parágrafo;

- utilizar algarismos arábicos na numera-
ção de artigos e parágrafos. que são ordinais até
o nono (art. ou § 1, art. ou § 9Ç) e. a partir daí.
cardinais (art. ou § 10, art. ou § 11 etc.).

4.2 Projeto

Conceito: Projeto é o instrumento mediante
o qual uma prescrição jurídica pode vir a revestir-
se da força de um comando estatal.

O Regimento Interno da Assembléia
Legislativaconsidera-o proposição principal, sujeita
às regras de iniciativa e tramitação inseridas nas
Constituições da República e do Estado e no
próprio texto regimental.

Considerado sob essa ótica, o projeto, em
função do procedimento específico que lhe seja
aplicável, engendra os atos legislativos de que
trata o art. 63 da Constituição do Estado.

Convém ressaltar que o projeto voltado para
a alteração do texto constitucional recebe a
denominação técnica de proposta de emenda à
Constituição.

Elementos Constitutivos

Elementos	 Texto

Epigrale --	PROJETO' E L! N	19°

O	Ementa	 Disoe sobre i contrataço de
c U	 serviços	de	producão
A	 publicitária pelos órgãos da
B P	 administração direta e indireta
E A	 do Estado

EÂ Fórmula de
A M Promulgacao	- Assembléia Leqistativa do
L	 sticc de Mir	decre!d
H B
oU

L	Contexto	Ari 1 - Ficam os orgàos da
O adminisiracão direta e indireta

do Estado obrigados a contratar
os serviços do produção



publicitária exclusivamente com
empresas estabelecidas em
Minas Gerais.
Art. 20 - No ato da contratação,
as empresas deverão
comprovar o recolhimento do
imposto de que trata o inciso IV
do art. 256 da Constituição
Federal, relativo aos seis
últimos meses anteriores á
proposta
Parágrafo único - A
sublocação, a qualquer titulo.
dos serviços de produção
publicitária dependerá da
comprovação prevista neste
artigo.

Contexto Ari. 3—Odescumprimentodo
disposto nesta lei Importará
rescisão do contrato e
declaração de indoneidade da
empresa contratante perante a
administração pública.
Art. 40 Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as
disposições em contrário.

Fecho	 Sala das Reuniões, de
\
	 de 1990N

Deputado.

Justificação: O "Minas Gerais' do dia 18 de
maio publicou as informações prestadas nesta
Casa pelo jornalista Estácio Duarte Santiago
Ramos, as quais nos dão conta da participação
mínima das agências mineiras na publicidade do
Governo mineiro.

Ressaltou o depoente que os "investimentos
de Cr$136.600. 000, 00 do Governo de Minas Gerais

em comunicação social, realizados no primeiro
trimestre deste ano, representam apenas 0,49%
do orçamento de investimentos do Estado para
1990, estimado em Cr$27.400.000.000,00.
Durante todo o ano passado, os gastos com
publicidade totalizaram Cr$80.800.000,00,
correspondendo a apenas 0,53% do orçamento
de investimentos, de Cr$15.200.000.000,00.

Esses números revelam, de um lado. que
nosso Estado quase nada investe em publicidade
e, de outro, que unidades da Federação
consideradas economicamente mais fracas
apresentam um percentual superior ao do Estado
de Minas Gerais.

Além do mais, técnicos do setor publicitário,
como iluminadores, artistas, cinegrafistas, atores,
diretores de arte, câmeras, redatores de texto, de
trucagem e sonorizadores vêem o mercado mineiro
invadido, paulatinamente, por profissionais de
outros Estados, o que gera desemprego no setor.

Pelo exposto, a proposição ora apresentada
objetiva ampliar o nível de informação da sociedade
e democratizara veiculação da publicidade oficial,
estimulando as agências de propaganda do Estado,
com repercussão econômica e social.

CABEÇALHO OU PREÂMBULO
Pode-se entender por cabeçalho ou

preâmbulo a parte inicial de uma lei, não incluída
no texto, mas destinada a identificar o ato na
ordem legislativa, através do tempo e do espaço.

Subdivide-se em:

Epígrafe: indicação da espécie de
proposição, do número de ordem e do ano de
apresentação;

Ementa: resumo claro, fiel e conciso do
conteúdo do projeto, devendo, no caso de alteração
de dispositivo de lei. fazer referência a ele,
transcrevendo-se a ementa da lei modificada.
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FÓRMULA DE PROMULGAÇÃO
Dá-se o nome de fórmula de promulgação a

referência ao órgão legiferante. que, no uso de
atribuição ou competência constitucional, baixa
determinado ato, e à ordem de execução, que se
expressa por uma forma verbal como decreta,
sanciona, aprova ou promulga, conforme o tipo ou
a tramitação da proposição.

CONTEXTO
Compreende a matéria de que trata a

proposiçào, dividindo-se em artigos e podendo
subdividir-se em parágrafos, incisos, alíneas e
num e ros.

ARTIGO

É a unidade básica do contexto a única
necessariamente constante de um texto legal,
como se pode inferir do modelo. Aos artigos se
subordinam parágrafos, incisos. alíneas e números.

PARAGRAFO
Constitui a imediata divisão de um artigo,

sendo complemento aditivo ou restritivo do caput
deste.

INCISO
É o desdobramento do artigo ou do parágrafo,

geralmente destinado a enumerações.
Na numeração dos incisos usam-se

algarismos romanos, seguidos de travessão,
empregando-se dois pontos (:) para encerrar a
frase contida no artigo ou no parágrafo precedente,
bem como antes das alíneas em que se desdobre
o inciso.

ALINEA (ou LETRA)
Aaota-se a alínea (ou letra) para a subdivisão

do parágrafo ou do inciso.
Trata-se de discriminação feita com letras

minúsculas, seguidas de parêntese.

NÚMERO
Empregado para desdobramento da alínea

(ou letra). é indicado por algarismo arábico seguido
de parêntese.

AGRUPAMENTO DOS ARTIGOS
Sendo a unidade do texto de qualquer ato da

ordem legislativa, o artigo é o ponto de partida
para a subdivisão ou agrupamento dos assuntos.

Analisada a subdivisão. passemos a tratar
do agrupamento, que se faz necessário apenas
quando o grande número de artigos de um ato
legislativo exige a sistematização da matéria,
segundo idéias que se correlacionam, dependente
e normativamente. como no caso dos códigos e
das Constituições.

Adota-se, desse modo, o seguinte critério
para o agrupamento das idéias em artigos:

A seção constitui-se de um conjunto de
artigos; o capitulo, de um conjunto de seções; o
titulo, de um conjunto de capítulos, e o livro, de um
conjunto de títulos.

Sendo necessário o desdobramento do livro,
adotam-se as partes. denominadas parte geral e
parte especial ou. excepcionalmente, parte
primeira, parte segunda etc.

Numeram-se as seções, os capítulos, os
títulos e os livros com algarismos romanos.

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E
SUPLEMENTARES

Disposições Preliminares ou Lei de
Introdução

As Disposições Preliminares representam
esclarecimentos prévios que localizam a lei no
tempo e no espaço, apontando seus objetivos,
definindo os termos por ela adotados e enunciando
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os princípios jurídicos e os de aplicação que ela
encerra.

Essa parte pode ou não integrar o texto
legal, em função de sua complexidade e
abrangência. Recebe, além da denominação
indicada acima, a de Lei de Introdução, quando
não integra o texto (ex.: Código Civil/Lei de
Introdução ao Código Civil).

Seu articulado pode ter numeração própria,
quando se tratar de Lei de Introdução, pois, sendo
parte independente do texto legal, sua promulgação
pode dar-se em separado.

DISPOSIÇÕES GERAIS E DISPOSIÇÕES
FINAIS

Essa parte também pode ou não integrar o
texto legal, sendo no mais das vezes dispensável
a sua inclusão.

As Disposições Gerais representam uma
continuação do texto da lei, englobando, no final
desta, os artigos que contenham assuntos de
caráter geral, diretamente dependentes ou
intimamente relacionados com todo o texto, ou
ainda seguindo ou precedendo cada um dos
diversos grupos de assuntos que justifiquem ou
exijam um apêndice que contenha medidas de
caráter geral. até mesmo de conteúdo
regulamentado r.

A numeração desses preceitos faz-se em
continuação à dos artigos do texto legal.

Sob o rótulo de Disposições Finais, reúnem-
se, no final do ato e em continuação numérica ao
seu articulado, as medidas restantes, de caráter
geral e referentes a todo o texto da lei, visto em seu
conjunto.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
São as que tratam de situações que, por seu

caráter especial e temporário, exigem imediata

disciplina. Relativamente a sua inclusão no texto
legal, é mister reiterar o que já afirmamos quanto
às hipóteses dos tópicos precedentes: é facultativa.

CLÁUSULA DE VIGÊNCIA
Determina a data em que a lei entra em vigor.
É após a publicação da lei no órgão oficial e

o transcurso do prazo estabelecido para o início da
sua vigência que o seu cumprimento se impõe a
todos.

CLÁUSULA REVOGATÓRIA
É a declaração de que a lei revoga as

disposições em contrário.
Quando a lei nova revoga integralmente lei

anterior, deve fazer menção expressa e específica
a ela.

Obs.: As cláusulas de vigência e revogatória
não podem figurarem um só artigo, embora alguns
textos revelem essa imperfeição técnica (vide o
princípio constante na introdução: "desdobrar o
contexto em artigos, cada qual tratando de um
único assunto').

FECHO
É o encerramento da proposição e abrange:
a) local (Sala das Reuniões, Sala das

Comissões) e data de apresentação; e
b) nome do autor.

JUSTIFICAÇÃO
É constituída dos argumentos expendidos

pelo autor da proposição para demonstrar a
necessidade ou oportunidade desta.

A fundamentação dos projetos de iniciativa
do Poder Executivo contém-se na mensagem que
os encaminha ao Legislativo.
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4.3 Requerimento

Conceito: E todo pedido feito por Deputado
ou comissão que verse matéria de expediente ou
de ordem, dirigido ao Presidente da Assembléia
Legislativa ou ao de comissão.

Elementos Constitutivos

Elementos	 Texto

Epígrafe	 REQUERIMENTO N° 190

Vocativo - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais

Contexto o Deputado que este
subscreve requer a V. Exa. na
forma regimental, seja dirigido
apelo aos Exmos. Srs.
Governador do Estado e
Secretário de Estado da
Educação no sentido de que
sela determinada com a
possivel urgência, a execução
da reforma da Escola Estadual
de Ferreiras, situada no Distrito
de Ferreiras, Municipio de São
Gonçalo de Sapucai.

Fecho _______-----	 Saladas Reuniões, de	de
-	 1990.

Deputado.

Justificação: Embora entre nós seja
generalizada a crença de que a educação é uma
condição sine qua non para o desenvolvimento
nacional, sobejam palavras e faltam iniciativas
governamentais, no que concerne à efetivação
desse valor supremo.

A par da necessidade de maior qualificação
e melhor remuneração dos profissionais do setor,

é forçoso reconhecer a imprescindibilidade da
existência de prédios escolares com infra-estrutura
ajustada a sua destinação.

São Gonçalo do Sapucaí, orgulhosamente,
inclui-se entre as várias cidades históricas de
Minas Gerais. Localiza-se na microrregião do
Planalto Mineiro, no Sul do Estado, evem sofrendo
grande transformação, dadas as obras de cunho
estrutural que ali vêm-se realizando.

O Distrito de Ferreiras, pertencente a esse
próspero município, conta com uma escola
estadual, que, dentro de uma filosofia educacional
bem orientada, se preocupa com a preparação
dos jovens para que exerçam, conscientemente,
a cidadania.

No entanto, a Escola Estadual de Ferreiras
encontra-se em precárias condições de
funcionamento, faltando-lhe infra-estrutura que
possibilite aos seus alunos um bom aprendizado.

Urge, portanto, que as autoridades afetas ao
setor, imbuídas do firme propósito de tornar culto
o povo, providenciem, com a possível urgência, a
reforma da referida escola, objeto deste
requerimento.

EPÍGRAFE
Consiste na palavra Requerimento, seguida

de número.

VOCATIVO
Indica a autoridade a quem é dirigido

(Presidente da Assembléia ou Presidente de
comissão).

CONTEXTO
Parte em que o signatário formula sua

solicitação, após as palavras de praxe: "O
Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na
forma regimental.



Importante considerar que a Constituição
Federal fixa 35 anos de serviço para a
aposentadoria do homem e 30 anos para a da
mulher, o que demonstra a necessidade da
modificação proposta.

FECHO
Compreende o local (Sala das Reuniões,

Sala das Comissões), a data de apresentação e o
nome do autor.

JUSTIFICAÇÃO
Parte constituída dos argumentos que

demonstram a necessidade ou oportunidade da
medida solicitada.

4.4 Emenda

Conceito: E a proposição apresentada como
acessória de outra, com a finalidade de aditar,
modificar, substituir ou suprimir dispositivo.

Elementos Constitutivos

Elementos	 Texto

Epígrafe	 EMENDA N° AO PROJETO
DE LEI N° 190

Fórmula	 A'rescente-sc onde convier
de Alteracão

Contexto	--------.	"Ari. - Fica revogado o inciso
1 do art. 8° da Lei n°7.885, de 17
de noembro de 1980
ressalvado, nos termos do
inciso XXXVI do art. 50 da
Constituição Federal, o direito
adquirido."

Fecho
	 Sala das Reuniões, de	de

1990.

Deputado...

EPÍGRAFE
Parte que contém o título da proposição

acessória.
À expressão "Emenda n 2 ...', segue-se a

indicação da espécie e do número da proposição
a que ela se refere.

FÓRMULA DE ALTERAÇÃO
Parte que esclarece a finalidade da emenda:

aditar, modificar, substituir ou suprimir dispositivo.
Além do exemplo ora apresentado, há vários

outros na parte seguinte deste manual,
correspondentes às quatro modalidades de
emenda.

CONTEXTO
Parte em que se procede à supressão ou à

substituição de dispositivo ou de expressão nele
contida, ou se enuncia dispositivo a ser
acrescentado, conforme o caso.

FECHO
Compreende o local (Sala das Reuniões,

Sala das Comissões), a data de apresentação e o
nome do autor.

-9 Deputadc	 JUSTIFICAÇÃO

Justificação: Faz-se necessária a
aprovação desta emenda, que tem por objetivo
revogar dispositivo legal que permite a
aposentadoria dos parlamentares após oito anos
de mandato.

Parte em que o autor da emenda expõe as
razões da alteração proposta.

Obs.: Cuidado! A emenda em estudo -
proposição acessória de que trata a Seção VIII do
Capítulo 1 do Título VII do Regimento Interno da



pelos atos, fatos e omissões apurados nos termos
dos incisos 1 e li;

ALEMG - não se confunde com emenda à
Constituição, ato legislativo resultante da proposta
de emenda à Constituição, modalidade de
proposição referida no art. 177. inciso 1. do
Regimento Interno.

IV - recomendar à Assembléia Legislativa a
abertura de comissão parlamentar de inquérito
para apuração de fato determinado;

4.5 Modelos

Nas páginas seguintes há modelos de
projetos de lei, de resolução e de lei complementar,
bem como de requerimentos, comunicados.
emendas e discursos.

Relativamente às emendas, convém
esclarecer que são seguidas dos dispositivos a
que se referem. Em nosso alvitre, isso facilitará a
compreensão de seu objeto.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 2 190

Cria a Ouvidoria do Povo no Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais decreta:

Art. 1 - Fica criada, no Estado de Minas
Gerais, a Ouvidoria do Povo, órgão público
autônomo, auxiliar do Poder Legislativo na
fiscalização da execução dos serviços públicos.

Art. 2' - Compete à Ouvidoria do Povo:

- apurar os atos, fatos e omissões de
orgãos, entidades ou agentes da administração
pública direta ou indireta, os quais impliquem o
exercício ilegítimo. imoral ou gravemente
inconveniente de suas funções;

II apurar reclamação contra serviço público
que não esteja sendo processado satisfatoriamente
pelo orgão competente;

III - representar aos órgãos competentes
para instauração de processo de responsabilidade

V - sugerir aos órgãos competentes
anteprojeto de lei e medida de aprimoramento da
organização e das atividades das administrações
direta e indireta do Estado:

VI - divulgar os direitos do cidadão em face
do poder público, incluido o de exercer o controle
direto dos atos da administração pública:

VII - divulgar informações e avaliações
relativas à sua ação através dos órgãos oficiais de
comunicação.

Parágrafo único - Obrigam-se os titulares de
órgãos da administração e de entidades da
administração indireta, sob pena de
responsabilidade, a fornecer à Ouvidoria do Povo,
quando solicitados: documentos, dados,
informações ou certidões pertinentes ao objeto do
o rg à o.

Art. 3° - A Ouvidoria do Povo é dirigida pelo
Ouvidor-Geral, com a colaboração do Ouvidor
Adjunto.

Art. 4°_ O Ouvidor-Geral e o Ouvidor Adjunto
serão escolhidos pela Assembléia Legislativa entre
pessoas maiores de trinta anos, indicadas em lista
séxtupla elaborada por entidades de representação
da sociedade civil, e terão mandato não renovável
de quatro anos.

§ 1 - Consideram-se entidades de
representação da sociedade civil, para os fins
deste artigo:

a) entidade sindical ou de classe com base
territorial no Estado;

b) entidade estadual de defesa do cidadão:
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c) universidade ou instituição de ensino e
pesquisa.

§ 29 -A Assembléia Legislativa publicará, no
vigésimo dia da legislatura, edital de convocação
para inscrição, no prazo de dez dias, das entidades
interessadas em participar do processo de
elaboração da lista sêxtupla.

§ 39 - A lista sêxtupla, cuja elaboração se
fará nos termos do edital a que se refere o parágrafo
anterior, será encaminhada, até o quadragésimo
quinto dia da legislatura, à Assembléia Legislativa,
que terá o prazo de quinze dias para proceder à
escolha do Ouvidor-Geral e do Ouvidor Adjunto.

Art. 5° - A remuneração do Ouvidor-Geral e
do Ouvidor Adjunto corresponderá,
respectivamente, à de Secretário de Estado e à de
Secretário Adjunto.

Art. 69 - É vedado ao Ouvidor-Geral e ao
Ouvidor Adjunto o exercício de cargo, emprego ou
função pública enquanto durar seu mandato.

Art. 72 - O Ouvidor-Geral somente poderá
ser destituído por decisão da Assembléia
Legislativa, a requerimento de um quinto dos
Deputados ou de dois terços das entidades que
tenham participado da elaboração da lista de que
trata o art. 49.

Parágrafo único - Caso a escolha do Ouvidor-
Geral ou do Ouvidor Adjunto recaia em servidor
público, será automática a licença, facultada a
este, quando estável, a opção pela remuneração
do cargo, emprego ou função de origem.

Art. 8°- Em caso de impedimento do Ouvidor-
Geral e do Ouvidor Adjunto, ou vacância dos
respectivos cargos, no último ano da legislatura, o
Presidente da Assembléia Legislativa designará
substituto no prazo de até noventa dias depois de
aberta a última vaga.

§ 1°-Ocorrendo a vacância nos três primeiros
anos da legislatura, a escolha para ambos os

cargos far-se-á no prazo de noventa dias e
atenderá, no que couber, ao disposto no art. 4

§ 29 - Em qualquer dos casos, os substitutos
deverão completar o mandato de seus
antecessores.

Art. 92 - O Ouvidor-Geral apresentará, ao
final de cada ano do seu mandato, relatório das
suas atividades, bem como suas conclusões,
indicando as recomendações encaminhadas e os
órgãos investigados.

Parágrafo único - O relatório de que trata
este artigo será publicado no órgão oficial do
Estado.

Art. 10 - Será consignada à Ouvidoria do
Povo dotação orçamentária própria.

Art. 11 - Resolução da Assembléia Legislativa
disporá sobre o quadro funcional da Ouvidoria do
Povo e sobre o apoio da Secretaria da Assembléia
Legislativa às suas atividades no prazo de 90
(noventa) dias contados da publicação desta lei.

Art. 12 - A Ouvidoria do Povo elaborará
regulamento para a disciplina de suas atividades.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1990.

Deputado...

Justificação: Criada há quase dois séculos
na Suécia, a instituição do ombudsman, defensor
ou auditor do povo, já foi adotada em cerca de 50
países de vários continentes com notável êxito.
Até a Inglaterra, com seu exemplar sistema
judiciário, instituiu o Comissário Parlamentar, por
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reconhecer sua importância no combate à
deficiência dos instrumentos de controle da
administração.

A presente iniciativa visa dotar o Estado de
instrumento democrático de defesa dos direitos do
cidadão e de aperfeiçoamento constante da
prestação dos serviços públicos. Sua competência
cinge-se à apuração de atos e omissões que
impliquem o exercício ilegítimo. inconveniente ou
imoral de funções na esfera administrativa. Uma
das características mais importantes da Ouvidoria
do Povo é a simplicidade de seus procedimentos
e de sua organização, o que contribui sobremaneira
para a agifização. racionalização e
aperfeiçoamento da gestão da atividade estatal.

Proposta como órgão autónomo, auxiliar do
Poder Legislativo e a ele vinculado, sua criação,
prevista no art. 268 das Disposições Gerais da
Constituição do Estado, é decorrência direta da
própria concepção estrutural que conforma o
documento. O valor atribuído aos direitos e às
garantias fundamentais do cidadão é formalmente
salientado por sua própria disposição tópica. já
que o Titulo II foi integralmente a eles dedicado.
Por sua vez, os Títulos III, Do Estado. e IV. Da
Sociedade, realçam não a dicotomia. mas a
constante interação entre essas instâncias.
estabelecendo programas de ação conjunta em
todas as áreas de competência do Estado. cujo
novo modelo de organização pressupõe a intensa
participação popular, diretamente ou através da
representação pluralista dos interesses da
sociedade civil, consubstanciada na Assembléia
Legislativa.

Documento conjunto do Estado e da
sociedade civil, a Constituição promove o
deslocamento do centro das decisões políticas
sobre as ações do governo no sentido do pluralismo.
uma vez que restabelece as prerrogativas do
Legislativo. Mediante a descentralização e a
desconcentração do poder político e o controle,

pelo cidadão, do seu exercício, a Constituição
prevê os mecanismos para tornar efetivo o direito
de todos à cidadania plena e à justiça social, com
vistas a uma sociedade fraterna, democrática e
sem preconceitos.

Assim é que o art. 268 das Disposições
Gerais vincula-se diretamente à inteira concepção
estrutural do Texto Magno mineiro, ao prever a
criação da Ouvidoria do Povo como órgão auxiliar
do Poder Legislativo na fiscalização da execução
dos serviços públicos.

Ressalte-se que a Ouvidoria do Povo deverá
exercer fiscalização específica e direcionada, sem
conflito com os Poderes e sem excluir a
competência da Assembléia Legislativa para
fiscalização definitiva e apuração de fatos relativos
ao mau funcionamento da administração, quando
necessário.

Vale ainda lembrar que a Ouvidoria do Povo,
ao proteger dos abusos administrativos o cidadão,
hoje mais consciente e participativo, fortalece as
instituições, reforça o crédito da administração e
resgata a confiança no poder público.

PROJETO DE LEI N9 190

Altera o § 5° do art. 7° da Lei n° 9.758. de
10 de fevereiro de 1989.

A Assembléia Legislativa do Estadode Minas
Gerais decreta:

Art. 1°_O § 5° do art. 79 da Lei n"'9.758, de
10 de fevereiro de 1989 1 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.	7	- ....................................................

§ 5°_ O imposto não incide, ainda, sobre as
microempresas que promovam operações de
circulação de mercadorias para destinatário
localizado neste ou em outro Estado, entendendo-
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se como microempresa aquela cuja receita bruta
anual seja igual ou inferior ao valor nominal de
70.000 (setenta mil) Bônus do Tesouro Nacional,
- BTNs -, tomando-se por base. para o cálculo, a
receita mensal dividida pelo valor do BTN vigente
nos respectivos meses. ".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Reuniões,	de	de 1990.

Deputado...

Justificação: A questão do enquadramento
da microempresa tem sido objeto de discussão
desde a edição do estatuto estadual em 1982, isso
porque o teto referencial da lei federal sempre foi
bastante superior ao da estadual.

Isso porque o teto referencial da lei federal
sempre foi bastante superior ao da estadual.

Na verdade, não se justifica tamanha
discrepância, porque se pretendeu, e ainda hoje
se pretende, propiciar tratamento diferenciado a
um segmento que o reclama.

Ressalte-se, ademais, que tal diferenciação
foi erigida até mesmo em preceito constitucional.

Com efeito, o art. 179 da Carta Magna
determina que se dispense às microempresas e
empresas de pequeno porte tratamento jurídico
diferenciado. visando a incentivá-las.

Andou bem o Constituinte de 1988 ao editar
a norma supracitada. Isso se justifica se levarmos
em conta que o segmento em questão é
responsável por considerável absorção de mão-
de-obra e pela desconcentração dos investimentos,
assegurando à economia a indispensável
capilaridade.

Por tais razões, faz-se mister viabilizar as
condições indispensáveis à sobrevivência e ao
fortalecimento desse ramo empresarial.

Assim, a revisão do patamar de
enquadramento da microempresa constitui medida
dejustiça social e cumprimento do princípio máximo
preconizado pelo Direito: propiciar tratamento
desigual aos desiguais.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 190

Susta os efeitos do art. 69 do Decreto n°
31.102, de 17 de abril de 1990.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais aprova:

Art. l - Ficam sustados os efeitos do art. 6
do Decreto n g 31.102. de 17 de abril de 1990, no
que se refere à forma de apresentação dos estudos
atinentes às normas de organização da
Universidade do Estado de Minas Gerais, nos
termos do art. 62, XXX, da Constituição do Estado.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus eieitos a
17 de abril de 1990.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 1990.

Deputado...

Justificação: O Decreto n 2 31.102. de 17/41
90, revogou expressamente o Decreto n 9 30.888,
de 26/1/90. Este estabelecia diretrizes de
orientação dos estudos técnicos do Executivo
para elaboração do projeto de lei de estruturação
e organização da Universidade do Estado de
Minas Gerais. É de ressaltar que, em seu art. 4, 1,
vinculava expressamente tais estudos à lei de
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organização da Universidade do Estado de Minas
Gerais. Provavelmente em razão da oportuna
reação parlamentar que as diretrizes ali explicitadas
provocaram, julgou por bem o Sr. Governador do
Estado substitui-lo, em 17/4/90, pelo Decreto n
31.102. Contudo. a ausência daquelas diretrizes
não é a única diferença que se pode constatar
entre os dois diplomas regulamentares. Em seu
art. 6, o novo decreto vincula os estudos a serem
realizados à apresentação de minuta de decreto
sobre a organização da Universidade do Estado
de Minas Gerais.

Ora, dispõe a Constituição do Estado em
seu art. 61. XII:

"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa,
com a sanção do Governador, não exigida esta
para o especificado no art. 62, dispor sobre todas
as matérias de competência do Estado,
especificamente:

XII - organização do Ministério Público, da
Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, do
Tribunal de Contas, da Policia Militar, da Policia
Civil e dos demais ó.rgãosda dminisIraçãr
Publica:" (grifamos).

Obviamente, a grafia dos termos
"Administração Pública'com iniciais maiúsculas,
por si só, já indicaria referir-se a expressão tanto
àadministraçâodi reta quanto àindireta. Noentanto.
a mens legis torna-se ainda mais cristalina à
medida que se examina, de forma sistémica, a
referida norma, em sua necessária articulação
como disposto nas alíneas "e" o "f" do inciso III do
art. 66 da mesma Constituição, que estatui:

"Art. 66- São matéria de iniciativa privativa
3-/em de outras, previstas nesta Constituição:

III do Governador do Estado:

e) a criação, estwturaçãQ e extinção de
Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade
daadminisIraçâoindirieta: (grifamos)

f) a organização da Advocacia do Estado, da
Defensoria Pública, da Policia Civil, da Policia
Militar e dos demais órgãos da-Administração
Publica, respeitada a competência normativa da
União:" (grifos nossos).

A inserção topica do art. 66 na subseção
específica do processo legislativo assegura a
natureza da norma cuja iniciativa éali contemplada
como de projeto de lei, salvo as exceções
expressamente consignadas no mesmo artigo.

Assim, embora o art. 81 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias do Estado
tenha criado a Universidade do Estado de Minas
Gerais. estabelecendo a sua forma e as diretrizes
genéricas de sua estrutura. por força da nova
sistemática constitucional, o diploma apto para
estatuir sobre a estruturação e a organização
efetivas da referida universidade, como também
no que toca a qualquer órgão ou entidade da
administração pública, há que ser a lei, não mais
se admitindo o expediente do mero decreto como
meio de obstar que o exame e a efetiva contribuição
parlamentar venham a emprestar à matéria o
caráter pluralista, próprio dos corpos legislativos.

Tampouco há que se argumentar que o art.
6 do referido decreto. por si só. não feriria as
prerrogativas do Poder Legislativo, à medida que
apenas comanda a elaboração de estudos com
vistas à apresentação de uma minuta de decreto,
hipótese em que se haveria de aguardar a emissão
do proprio decreto, que efetivamente contrariaria
as normas constitucionais. Como bem alerta a
generalidade da doutrina italiana (Pietro Virga.
Biscaretti di Ruítia. Galeotti e tantos outros), as
práticas governamentais atentatórias das normas
de correção (corretezza) constitucional são. de
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"persi", passíveis de argüição, ou seja, as práticas
governamentais hão de se vincular aos cânones
(às normas de correção constitucional)
imediatamente decorrentes dos comandos
constitucionais explícitos, estruturadores do
sistema. Matéria que, em uma democracia
incipiente como a nossa, ganha superlativa e
indiscutível importância no momento de
consolidação dos preceitos constitucionais que
asseguram papel preponderante ao Legislativo
em todos os níveis, no concerto das principais
decisões jurídicas e políticas dos entes da
Federação.

Dessa forma, o comando expresso no art. 6
do Decreto n° 31.102, de abril de 1990, atenta
contra normas de correção constitucional
decorrentes do disposto nos arts. 61, XII, e 66, III,
alíneas "e" e "f", do Texto Magno do Estado, e
natura!mente extrapola o poder regulamentar
próprio do Poder Executivo na nova sistemática
constitucional, bem como importa o recurso a
práticas usiradoras das prerrogativas do Poder
Legislativo oriundas do regime autocrático anterior.
Nesse sentido impõe-se que a questão em tela
tenha tratamento adequado à importância de que
se reveste: a efetiva implementação das práticas
governamentais concordes com as novas normas
de correção constitucional, caldo de cultura
essencial à eficácia de toda a nova ordem
constitucional. Acima dos momentâneos interesses
partidários, encontram -se as normas
assecuratórias das prerrogativas essenciais a um
Poder Legislativo que seja o canal por excelência
de uma sociedade democrática e pluralista.

REQUERIMENTO N 2	190
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V.
Exa., na forma regimental, seja consignado nos

anais da Casa voto de congratulações com o
Centro Federal de Educacr Tecnológica de Minas
Gerais - CEFET-MG -, por ocasião dos seus 80
anos de fundação.

Requer, ainda, que deste voto se dê
conhecimento ao limo. Prof. Wilson da Silva Mattos,
Diretor-Geral do CEFET-MG, na Av. Amazonas,
5253, Bairro Nova Suíça, Capital.

Sala das Reuniões, de	de 1990.

Deputado...

Justificação: Em decorrência do Decreto n°
7.566, de 23/9/1909, que instituiu o ensino
profissionalizante no Brasil, instalava-se um ano
após, em Belo Horizonte, a Escola de Aprendizes
e Artífices, origem do atual CEFET-MG.

Com 32 alunos e dez servidores, o
estabelecimento possuía oficinas para o
aprendizado de marcenaria, ferraria, sapataria,
ourivesaria e carpintaria, funcionando onde hoje é
a Escola de Música da Universidade Federal de
Minas Gerais.

O CEFET-MG passou por várias
transformações desde a sua fundação em 1910.
sempre no sentido de adequar o ensino
profissional izante à demanda de mão-de-obra.
Conta atualmente nove cursos do 2 9 grau:
Eletrônica, Eletrotécnica, Edificações, Estradas,
Mecânica, Química, Saneamento, Eletromecânica
e Informática. No nível superior, ministra os de
Engenharias Elétrica e Mecânica. Possui também
pós-graduação e habilitação de professores do 2°
grau.

Além dos permanentes, a instituição oferece
cursos não permanentes, visando atender a
necessidades prementes do setor industrial.

Portanto. há 80 anos, o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais -
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CEFET-MG - contribui para a formação de mão-
de-obra técnica, ocupando uma sólida posição no
cenário educacional do Pais.

Vivendo o presente com os olhos no futuro,
o CEFET-MG destaca-se entre os pilares que
sustentam a educação profissionalizante em nosso
Estado.

Esperamos que nossos pares aprovem esta
proposição, tendo em vista sua inegável justiça.

REQUERIMENTO N°

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V.
Exa., na forma regimental, seja enviado oficio ao
Exmo. Sr. Presidente da Telecomunicações de
Minas Gerais S.A. - TELEMIG -. encarecendo-lhe
a premente necessidade da inclusão no programa
Falaminas 2 dos Distritos de Bairro da Mata e
Bairro da Reserva, localizados no Município de
Maria da Fé.

Requer. outrossim. que se faça constar do
expediente copia da justificação que fundamenta
este requerimento.

Saladas Reuniões, de	199.

Deputado...

A crescente atividade no campo, aliada ao
permanente labor de toda a população, é a prova
insofismável de que aquela progressista comuna
caminha célere para assumir, definitivamente, a
privilegiada posição que lhe foi reservada no
contexto sócio-econõmico de tão rica região do
Estado.

Entretanto, vários distritos daquele município,
entre eles os de Bairro da Mata e Bairro da
Reserva, ressentem-se da falta de ligação
telefônica. o que determina que. mesmo estando
próximos da sede. fiquem isolados do resto do
Estado e do País.

Os moradores de tais distritos trabalham
predominantemente na zona rural, produzindo
hortifrutigranjeiros. batatas e leite in natura.
Todavia, hoje desfrutam de um comércio próspero,
e seu relacionamento com a sede, com municípios
da região e com os Municípios de Belo Horizonte
e São Paulo é intenso.

Os benefícios que, ultimamente, estão sendo
carreados para o interior do Estado pelas
autoridades têm em vista a fixação do homem no
campo e a valorização do trabalho eminentemente
rural, o que justifica ainda esta solicitação em prol
daquelas pequenas e afastadas comunidades.

Por tratar-se de reivindicação das mais
justas, espera o signatário merecer dos nobres
pares a aprovação deste requerimento.

REQUERIMENTO N 9	19

Justificação: Maria da Fé. com excelente
infra-estrutura urbana, é um município de porte
médio, tendo-se tornado uma importante cidade
do Sul de Minas, com notável convergência de
homens de negócios e turistas, em razão.
obviamente, da sua agricultura dinãmica - onde
sobressai o cultivo da batata - do seu ativo comércio
e do seu fabuloso clima frio, que atornou conhecida
nacionalmente.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Fiscalização Financeira e
Tomada de Contas, nos termos dos arts. 225 e
228. XVII. do Regimento Interno, requer a V. Exa.
que. ouvido o Plenário, sejam solicitadas ao
Governador do Estado providências para a pronta
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observância, pelo Conselho de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais, de decisão do Supremo
Tribunal Federal que, na Representação de n
1.403-7, declarou a in constitucional idade do art.
1 9 da Lei n Q 9.061 e do inciso 1 do art. 2 9 do Decreto
n g 24.950, ambos estaduais.

Sala das Comissões, 23 de maio de 1990.

Deputado...

Justificação: A proposição ora encaminhada
funda-se na competência estatuída no art. 62,
XXXI, da Constituição Estadual. Segundo esse
dispositivo, à Assembléia incumbe a fiscalização e
o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta.

Tendo em vista a evidência, confirmada pelos
documentos anexos, de que o Conselho de
Contribuintes -órgão responsável pelo contencioso
administrativo no âmbito fazendário estadual -
tem frustrado decisão definitiva e soberana do
STF, este Poder há que exercitar a competência
supramencionada.

Não nos podemos silenciar ante postura que
atenta contra a Constituição, desconhecendo a
autoridade do Poder Judiciário e sacrificando
direitos individuais.

O poder de tributar, como todos sabemos,
sujeita-se a limitações que não devem ser em
momento algum desconsideradas, sob pena de
que as relações entre o Estado e o indivíduo
careçam totalmente de segurança jurídica.

Impõe-se reafirmar cotidianamente a
prevalência do estado de direito, mostrando, em
oportunidade como esta, a magnitude da função
parlamentar.

EMENDA N 2	190 AO PROJETO DE
LEI N° /90

Suprima-se o inciso IV do art. 10.

Sala das Reuniões, de	de 1990.

Deputado...

Justificação: A supressão do inciso IV do
art. 10 impede a contratação para atender a outras
situações consideradas de excepcional interesse
público.

O inciso cuja supressão é proposta poderá
ensejar, na forma em que se encontra redigido,
contratações desenfreadas e irregulares, mediante
o argumento genérico, inconvincente e subjetivo
de que se destinam a atender a excepcional
interesse público.

Ademais, a primeira investidura no serviço
público, excetuados os cargos de recrutamento
amplo, somente é feita mediante concurso público
de provas ou de provas e títulos.

(Texto do dispositivo objeto da emenda:
"Art. 10 - Para atender a necessidade

temporária, de excepcional interesse público,
poderá haver contratação por prazo determinado,
sob forma de contrato de direito administrativo,
caso em que o contratado não é considerado
servidor público.

Parágrafo único - A contratação prevista no
artigo se fará exclusivamente para:

- atender a situações declaradas de
calamidade pública;

II - permitir a execução de serviços técnicos
por profissionais de notória especialização,
inclusive de nacionalidade estrangeira, nas
hipóteses do art. 11 da Lei n Q 9.444, de 25 de
novembro de 1987:
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III -- censos destinados a coleta de dados
para a execução de planos de governo:

IV - atender a outras situações consideradas
de excepcional interesse público, definidas em lei
específica".)

EMENDA N° 190 AO PROJETO DE
LEI N°	/90

Dê-se ao parágrafo único do art. 11 a seguinte
redação:

"Art.	11	- ...................................................
Parágrafo único - Os projetos de lei relativos

aos planos de carreira dos servidores da
administração direta, autárquica ou fundacional,
contendo a estrutura das classes, com descrição
e respectiva politica de remuneração, serão
enviados à Assembléia Legislativa dentro de 180
(cento e oitenta) dias contados da vigência da lei
de que trata o inciso II deste artigo."

Sala das Reuniões, de	de 1990.

Deputado...

Justificação: A presente emenda objetiva
dar ao dispositivo redação mais própria à realidade
dos Poderes do Estado, mediante garantia da
respectiva autonomia. De fato, cada Poder guarda
sua autonomia quanto às propostas de seus
quadros de pessoal.

(Texto do dispositivo objeto da emenda:
"Art. 11 - O Poder Executivo encaminhará à

Assembléia Legislativa no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da vigência desta lei:

- projeto de lei complementar contendo o
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
de Minas Gerais: e

II	projeto de lei relativo às diretrizes dos
planos de carreira.

Parágrafo unico - Os projetos de lei relativos
aos planos de carreira dos servidores da
administração direta, autárquica e fundacional
serão encaminhados á Assembléia Legislativa do
Estado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da vigência da lei que tratar das diretrizes
a que se refere o inciso II desté artigo.")

EMENDA N° 190 AO PROJETO DE
LEI N9	/90

Dê-se ao caput do art. 15 a seguinte redação:

"Art. 15 - Na esfera do Poder Executivo, a
orientação normativa e a supervisão geral das
atividades decorrentes da aplicação desta lei
competirão à Secretaria de Estado de Recursos
HumanoseAdministração. ouvida a Procuradoria-
Geral do Estado quanto às questões de natureza
jurídica

	Saladas Reuniões, de	de 199.

Deputado...

Justificação: Pretende a emenda
restabelecer a autonomia normativa da Secretaria
de Recursos Humanos e Administração, autonomia
essa inerente a todas as Secretarias de Estado. E
imprópria, portanto. a subordinação daquela
Secretaria à Procuradoria-Geral quanto à
orientação normativa, ressalvados os casos em
que a orientação se refere a aspectos jurídicos.
estes sim, de competência da Procuradoria,
conforme disposto no art. 128 da Constituição do
Estado.

(Texto do dispositivo objeto da emenda:
"Art. 15 - Na esfera do Poder Executivo, a

orientação normativa e a supervisão geral das
atividades decorrentes da aplicação desta lei
competirão à Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração. ouvida. previamente.
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a Procuradoria-Geral do Estado, relativamente à
orientação normativa.

§ l - Compete à Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, através do
Instituto Estadual de Desenvolvimento de Recursos
Humanos, estabelecer as diretrizes e exercer a
supervisão e o acompanhamento referentes à
realização de concursos, no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional.

§ 2 - No prazo de 120 (cento e vinte) dias,
a contar da datada publicação desta lei, a Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e Administração
fará o levantamento das vagas existentes e
realizará os concursos públicos relativos às vagas
apuradas.")

EMENDA N 2 190 AO PROJETO DE
LEI N2	/90

Acrescente-se ao art. 90 seguinte parágrafo:

"Art. 9&'

- Poderá haver também designação
para o exercício de função pública, por prazo não
superior a 90 dias, de candidato em processo
seletivo sujeito a período experimental ou a
treinamento avaliados que constituam prova do
correspondente concurso público, nos termos do
respectivo edital."

Sala das Reuniões, de	de 1990.

Deputado...

Justificação: Almeja a presente emenda
introduzir etapa nova, moderna e eficaz de
processo seletivo, permitindo-se a retribuição
pecuniária durante período ainda integrante do
concurso público.

(Texto do dispositivo objeto da emenda

'Art. 90 - Para suprir a comprovada
necessidade de pessoal, poderá haver designação
para o exercício de função pública, nos casos de:

- substituição, durante o impedimento do
titular do cargo;

II - cargo vago, exclusivamente até o seu
definitivo provimento, desde que não haja candidato
aprovado em concurso público para a classe
correspondente.

§ l - A designação para o exercício de
função pública de que trata este artigo somente se
aplica nas hipóteses de cargos de:

a) Professor, para regência de classe; e

b) Serventuários e Auxiliares de Justiça, na
forma do art. 7, parágrafo único, da Lei n 9 9.027,
de 21 de novembro de 1985, e art. 7 9 , § l, da Lei
n° 9.726, de 5 de dezembro de 1988.

§29 - O prazo de exercício de função pública
de Professor, na hipótese do inciso II deste artigo,
não poderá exceder ao ano 'etivo em que se der a
designação.

§ 3 - A designação para o exercício de
função pública se fará por ato que determine o
prazo e o motivo, sob pena de sua nulidade e da
responsabilidade do agente que lhe tenha dado
causa.

§ 49 -Terá prioridade para a designação de
que trata o inciso 1 deste artigo o candidato aprovado
em concurso público para o cargo, observada a
ordem de classificação.

§ 5 - A dispensa do ocupante de função
pública se dará automaticamente quando expirar
o prazo ou cessar o motivo da designação,
estabelecido no ato correspondente, ou, a critério
da autoridade competente, por ato motivado, antes
da ocorrência desses pressupostos.")
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5 QUESTÃO DE ORDEM

5.1 Conceito
A dúvida sobre interpretação do Regimento,

na sua prática, ou relacionada com a Constituição
considera-se questão de ordem (art. 171).

5.2 Formalidades e oportunidades
- A questão de ordem será formulada no

prazo de 10 minutos, com clareza e com indicação
do preceito que se pretende elucidar (art. 172).

- Se o Deputado não indicar inicialmente o
preceito, o Presidente da Assembléia retirar-lhe-á
a palavra e determinará sejam excluídas da ata as
alegações feitas (art. 172, § 19).

- O orador na tribuna não poderá ser
interrompido para argüição de questão de ordem,
salvo com o seu consentimento (art. 172, § 29).

As questões de ordem consentidas pelo
orador serão computadas no prazo de que ele
dispuser para seu pronunciamento (art. 170).

- Durante a ordem do dia só poderá ser
argüída questão de ordem atinente à matéria que
nela figurar (art. 172, § 3°).

- Sobre a mesma questão de ordem o
Deputado falará uma vez (art. 172, § 49).

5.3 Decisão
A questão de ordem formulada no Plenário

será resolvida em definitivo e tempestivamente
pelo Presidente da Assembléia (art. 173).

5.4 Recurso sobre decisão
- Quando a decisão for relacionada com a

Constituição, poderá o Deputado suscitante dela

recorrer para o Plenário, ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça (art. 173, § 19).

- O recurso somente será recebido se
entregue à Mesa, por escrito, no prazo de 2 dias,
a contar da decisão (art. 173, § 2°).

- O recurso será remetido à Comissão de
Constituição e Justiça para emissão de parecer no
prazo de 10 dias, a contar do seu recebimento (art.
173, § 3°).

- Enviado à Mesa e publicado, o parecer
será incluído em ordem do dia para discussão e
votação (art. 173. § 42).

5.5 Nas comissões
O membro de comissão poderá argüir

questão de ordem ao seu Presidente, permitido o
recurso para o Plenário, ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça, quando a questão de ordem
for relacionada com a Constituição.

5.6 Decisões de questões de ordem

5.6.1 De caráter normativo
a) Reuniões ordinárias de debates -

possibilidade de recebimento de proposições.

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA
Possibilidade de recebimento de proposi-

ções nas reuniões ordinárias de debates.

No exercício de suas atribuições regimentais
e atenta à necessidade da adoção de interpretação
que melhor corresponda ao espírito do Diploma
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Procedimental. no que concerne ao disciplinamento
das reuniões ordinárias, como se vê de seu Titulo
II. Capítulo III. a Presidência decide rever o
entendimento em virtude do qual a apresentação
de proposições tem sido exclusiva das reuniões
deliberativas.

Com efeito, um exame atento das disposições
que integram o artigo 19 da Lei Interna,
confrontadas com os demais dispositivos
disciplinadores da realização das reuniões públicas
da Assembléia, resulta na conclusão de que, não
apenas inexiste qualquer impedimento expresso à
apresentação de proposições nas reuniões de
debates previstas no inciso 1 do mencionado artigo
19, como também de que tal prerrogativa regimental
se compatibiliza perfeitamente com a natureza e o
sentido dessas reuniões.

Assim sendo, a Presidência reforma o
entendimento anterior para permitir. a partir desta
data, que proposições encaminhadas ã Mesa, nos
momentos regimentais próprios, sejam recebidas
e registradas em ata, dando-se inicio a sua
tramitação.

Esclarece finalmente que, por determinação
expressa desta Presidência, foi recebida
proposição encaminhada à Assembléia pelo Poder
Executivo e lida na correspondência do dia 24 do
corrente.

Mesa da Assembléia. 27 de junho de 1991

Deputado Romeu Queiroz. Presidente

* Decisão proferida na 881 Reunião Ordinaria, realiza-
da em 27/6/91. e publicada no "Diário do Legislativo
de 29'691. fls. 49, cols. 1 e 2.

b) Comissões permanentes - distribuição de
proposições sujeitas a apreciação conclusiva.

DECISÃO NORMATIVA DO SR. PRESIDENTE

Distribuição às comissões permanentes
de proposições previstas no art. 104 do Regi-
mento Interno, em face da disposição do art.
187.

Tendo em vista a natureza conclusa atribuída
às decisões das comissões permanentes pelo art.
104 do novo Texto Regimental e em face da
aplicação combinada da tramitação prevista nos
arts. 195 e seguintes, bem como nos demais
dispositivos aplicáveis, esta Presidência vinha
distribuindo apenas á comissão de mérito os
projetos relacionados nos incisos 1 e II do
mencionado art. 104, por entender resultar de
uma tal combinação de disposições também um
caráter de decisão final sobre essas matérias. E
que, transplantando-se, para o âmbito das
comissões. por força do art. 106, as regras
procedimentais observadas em Plenário, o relator
da proposição, naqueles casos, passou a ocupar
o lugar destinado à comissão, desempenhando a
comissão as funções do próprio Plenário.

Assim sendo. a possibilidade de uma nova
decisão de mérito, dentro de um mesmo turno de
discussão e votação, não se compatibilizaria com
as essencialidades que delineiam a feição do
processo consagrado no Diploma Interno, a menos
que essa nova decisão estivesse expressamente
prevista no texto.

Em face. porém. da norma contida no art.
187, combinada com a competência estabelecida
na alínea 'a" do inciso V do art. 103, verifica-se
que. pelas regras do novo texto, não mais cabe à
Comissão de Constituição e Justiça pronunciar-se
sobre o mérito das proposições que, em geral, lhe
são distribuídas como ocorria em decorrência do
art. 135 do Diploma revogado. No novo processo,
a Comissão de Justiça somente se manifesta
quanto ao mérito dos assuntos submetidos a seu
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estudo, nos casos previstos nas alíneas 'b", 'c" e
"d" do mencionado art. 103, inciso V. Nos demais
casos, ela se limita ao exame preliminar dos
aspectos jurídico, constitucional e legal das
proposições.

Por estas razões— e buscando, na aplicação
do novo Regimento, o verdadeiro alcance de seu
art. 187, a Presidência decide rever seu
entendimento inicial e passa a distribuir as
proposições dos incisos 1 e II do art. 104— projetos
de lei ou de resolução apreciados conclusivamente
pelas comissões, também para o exame preliminar
da Comissão de Constituição e Justiça, além de
sua distribuição a uma única outra comissão, à
qual competirá o exame dos aspectos de mérito da
proposição.

Mesa da Assembléia, 11 de setembro de
1990.

Deputado Kemil Kumaira. Presidente

* Decisão proferida na 470 4 Reunião Ordinária, realiza-
da em 1119/90, publicada no Diário do Legislativo
de 13/9/90, lis. 26, cols. 1 e 2.

c) Apresentação de emenda a projeto incluído
em ordem do dia sem parecer de comissão ou no
caso do § 1 9 do art. 220 do Regimento Interno.

DECISÃO NORMATIVA DO SR. PRESIDENTE

Possibilidade de apresentação de emen-
da a projeto incluído em ordem do dia sem
parecer de comissão ou no caso do § l do art.
220 do Regimento Interno.

Esta Presidência tem verificado a ocorrência
de dúvidas quanto à possibilidade de apresentação
de emenda a projeto sujeito a tramitação normal
ou de iniciativa governamental com solicitação de
urgência, incluído em ordem do dia sem parecer

de comissão, ou, ainda, no caso do § l Q do art. 220
do Regimento Interno - inclusão obrigatória de
projeto governamental, com sobrestamento dos
demais assuntos.

Embora a questão já venha sendo esclare-
cida pelas assessorias competentes. a Presidência
considera de conveniência estabelecer sobre o
assunto a decisão normativa que passara formular.

Oart. 195, §2Q, do Diploma Procedimental,
é expresso quanto a que emendas podem ser
apresentadas, em Plenário, a projetos de lei
ordinária, no decorrer das discussões. Como esta
norma se aplica às proposições referidas e em
cuja tramitação se verificaram as dúvidas em
epígrafe, a Presidência entende inquestionável o
direito do Deputado de apresentar emenda em
Plenário, no citado momento processual, inclusive
nas situações apontadas, posto que a Lei Interna,
em nenhum instante, excluiu tal prerrogativa
regimental do parlamentar.

Acresce a circunstância de que, por seus
arts. 147. § 2, e 223. o Regimento não apenas
explicita a possibilidade da ocorrência de emendas
como também não limita sua apresentação ao
relator de Plenário.

Assim sendo, o Deputado pode apresentar
emenda, em Plenário, tanto a projeto sujeito a
tramitação normal como a projetos de iniciativa
governamental incluídos em ordem do dia sem
parecer das comissões, mesmo que na hipótese
do art. 220, § lQ.

Neste último caso, ou seja, projetos de
iniciativa governamental com urgência
estabelecida pelo autor, depois de decorrido o
prazo de 45 dias para sua apreciação, a Presidência
mantém praxe que já vem adotando, de permitir -
e até aconselhar—que as emendas que porventura.
venham a ser apresentadas, o sejam através do
relator de Plenário, para que este, de uma só vez.
se pronuncie sobre o projeto e as emendas.
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Neste último caso, portanto, fica mantida a
antecipação do recebimento das emendas. por
motivo de economia processual e à vista da
situação peculiarissima em que a hipótese ocorre
e que implica extrema urgência para a apreciação
da matéria.

Mesa da Assembléia. 27 de novembro de
1990.

Deputado Kemil Kumaira, Presidente

• Decisão proferida na 4 g W Reunião Ordinaria. realiza-
da em 27/11190. e publicada no Diário do Legislati-
vo de 2911 ,/ q 0. fis. 48. col. 2.

DECISÃO NORMATIVA DO SR. PRESIDENTE

Inteligência do § 1 9 do art. 220 do Regi-
mento Interno.

Os projetos de iniciativa governamental, para
cuja tramitação o autor estabeleça regime de
urgéncia, devem ser apreciados pela Assembléia
em 45 dias, sob pena de se ver esta impedida de
apreciar qualquer outro assunto, até que se ultime
a votação. A inclusão do projeto em pauta, nesta
hipótese. é automática. e sua apreciação há que
ser realizada em um único turno.

Este o mandamento que se contém no § 1Ç
do art. 220 do Regimento Interno, e, não fossem
certos desdobramentos de tal disposição em sua
aplicação prática, desnecessária seria a expedição
de decisão normativa para seu correto
entendimento.

Com efeito, ao utilizar-se da expressão "turno
único". no citado dispositivo, o legislador acabou
por possibilitar que o intérprete se afaste do
verdadeiro espírito informativo do Diploma
Procedimental. no que concerne ao disciplinamento
da tramitação de projetos. quando daqueles casos

em que o decurso de prazo alcança a proposição
já em fase de 2 turno.

Em tal hipótese, para que se operasse a
discussão e a votação do projeto. segundo afigura
regimental do turno único, a interpretação literal
da expressão em epígrafe resultaria em que a
Presidência tornasse sem efeito todo o trabalho de
elaboração legislativa levado a cabo. tanto em
Plenário como nas comissões, no correr do 19
turno, como que se retiraria a validade de um sem-
número de atos jurídicos perfeitos, tais como a
apresentação tempestiva de emendas, a emissão
de pareceres e o próprio pronunciamento soberano
do Plenário, com ou sem alteração dos termos
originais da proposição.

Diante do evidente absurdo desse resultado.
por todos os aspectos nocivos, porque contrário
mesmo à consecução dos reais objetivos da
disposição, voltada claramente para uma
ultimação, tão rápida e simples quanto possível,
da apreciação da matéria, sem prejuízo de seu
detido exame, a Presidência passou a atribuir à
norma o entendimento que. a seguir. expõe e que
sedimenta a presente decisão.

DECISÃO NORMATIVA
Na tramitação dos projetos de iniciativa

governamental previstos no art. 220 do Regimento
Interno será mantida a validade dos atos
processuais praticados anteriormente à
superveniéncia do decurso de prazo estabelecido
pelo § 1 9 do mesmo dispositivo, sempre que este
fato ocorra.

Em tal hipótese. o turno em que se fará a
discussão e a votação da matéria terá as seguintes
características:

- de turno único, quando ainda não
concluída a apreciação da matéria em 1 turno,
com ampla possibilidade de apresentação de
emendas em Plenário, desde que pertinentes.



considerando-se o pronunciamento de comissões,
regimentalmente emitido sobre a proposição. como
parecer para turno único;

II - do 29 turno, quando já concluída a
apreciação da matéria no 1 9 turno, comas restrições
opostas à apresentação de emendas pelos § 2
e 39 do art. 196 do Regimento Interno, mantida a
validade do vencido em l turno, ainda que sua
formalização não se tenha operado;

III - em ambos os casos, a inclusão do
projeto em pauta, sem o correspondente
pronunciamento das comissões, acarretará a
aplicação do art. 223 do Texto Regimental.

Esta, a decisão.
Mesa da Assembléia, 4 de dezembro de

1990.
Deputado Kemil Kumaira, Presidente

o mencionado parecer, solicitando à Comissão de
Fiscalização Financeira que emita o seu parecer.

Aproveitando a oportunidade, gostaria de
dar a esta Casa ciência do extrato do estatuto do
Teatro de Câmara de Guarani, que diz o seguinte:
(—Lê:)

Extrato do Estatuto do Teatro de Câmara de
Guarani.

O Teatro de Câmara de Guarani é uma
sociedade civil sem fins lucrativos e visa promover
a arte dramática e as artes afins. Fundado em 1/
7/82, com sede e foro na cidade de Guarani - MG,
tem prazo de existência indeterminado. Cada
diretoria será eleita por um prazo de três anos. Seu
patrimônio será constituído de bens móveis, por
compra ou doação e, em caso de dissolução, será
passado por doação a um congênere.

* Decisão proferida na 498 ,3 Reunião Ordinária, realiza-
da em 4112190. e publicada no "Diário do Legislativo'
de 6/12/90. fls. 3, cols. 1 e II.

5.6.2 Específicas
a) Validade de parecer de comissão emitido

após decisão de remessa do projeto à comissão
seguinte.

QUESTÃO DE ORDEM
O Deputado Tarcísio Henriques - No dia 30

do mês passado, levei à Mesa um requerimento,
alegando a perda de prazo. pela Comissão de
Justiça, para parecer sobre o Projeto de Lei n°719,
que trata do parcelamento do ICMS. Embora o
projeto tenha sido remetido à comissão
subseqüente sem o parecer da Comissão de
Justiça, esta, desconhecendo o pedido. emitiu a
sua opinião, o que descaracteriza o projeto original.
Assim, peço a V. Exa. que se digne desconsiderar

* Questão de ordem proferida na 268 Reunião Ordiná-
ria, realizada em 917192, e publicada no 'Diário do
Legislativo' de 14/7/92, fls. 63, col. 1.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Validade de parecer de comissão emitido

após decisão de remessa do projeto à comissão
seguinte.

O Deputado Tarcísio Henriques suscitou
questão de ordem na reunião ordinária da
Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária do dia 8 de julho último, a qual, em
razão da matéria, foi encaminhada, para decisão,
a esta Presidência.

Entende o ilustre autor da questão de ordem
que o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça sobre o Projeto de Lei n 9 719/92 não tem
validade, por ter sido emitido depois que esta
Presidência já havia deferido requerimento de S.
Exa. e determinado a remessa do projeto à
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Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, por perda de prazo.

Examinando-se o processo referente á
aludida proposição, verifica-se que, realmente, o
requerimento do Deputado Tarcísio Henriques foi
deferido na reunião ordinária de Plenário do dia 30
de junho, determinando-se assim que o exame da
matéria passasse, de imediato, à comissão
seguinte. E o parecer cuja validade se questiona
foi emitido na reunião da Comissão de Constituição
e Justiça do dia seguinte. 10 de julho.

O entendimento. diversas vezes reiterado
pela Presidência da Assembléia, que atribui
validade a parecer emitido por comissão após o
vencimento de seu prazo regimental, implica
necessariamente que, em tal hipótese, não se
tenha verificado despacho do Presidente da
Assembléia determinando a remessa da
proposição a outra das comissões para as quais
tenha sido distribuída. Do contrário, não fariam
sentido os prazos estabelecidos pelo art. 134 da
Lei Interna.

Dessa forma. a Presidência ratifica seu
entendimento anterior de que os prazos regimentais
para a emissão de pareceres não são preclusivos.
Mas, uma vez determinada a remessa da matéria
à comissão seguinte, tanto quanto ao Plenário
para inclusão em ordem do dia, cessa a prerrogativa
regimental do órgão que não a exercitou no
respectivo prazo.

Assim sendo, a Presidência considera
procedente a questão de ordem do Deputado
Tarcisio Henriques, declara sem validade o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça sobre o
Projeto de Lei n' 719/92 e determina sua expunção
do processado.

Esta, a decisão.

Mesa da Assembléia. 11 de agosto de 1992
Deputado Romeu Queiroz. Presidente

* Decisão proferida na 275 Reunião Ordinária, realiza-
da em 1118192. e publicada no "Diário do Legislativo'
de 13/8/92, fls.23, col. 1.

b) Comissão parlamentar de inquérito -
remessa do relatório a autoridade.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais

A Deputada que este subscreve.
regimentalmente apoiada, requer a V. Exa. se
digne, com base no art. 115. inciso II, c/c art. 83,
inciso XXX. e244, inciso VII. do Regimento Interno,
determinar a imediata remessa dos autos do
inquérito parlamentar constituido para apurar
irregularidades no processo licitatõrio para
construção, pela Companhia Energética de Minas
Gerais S.A. - CEMIG -, de barragens nas bacias
dos rios Mosquito, Salinas e Pardo à Procuradoria
da República de Minas Gerais. pelos motivos a
seguir expostos.

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 1990.
Deputada Sandra Starling

Requerimento apresentado na 466" Reunião Ordina-
ria, realizada em 28/8/90, publicado no 'Diário do
Legislativo' de 20/9/90, fis. 32. col. 3.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
(Resposta à questão de ordem contida no

requerimento da Deputada Sandra Starling)
A Deputada Sandra Starling requer. com

base no art. 115. inciso II. c/c o art. 83. inciso XXX.
e 244, inciso VII. do Regimento Interno, a imediata



remessa à Procuradoria da República em Minas
Gerais dos autos do inquérito parlamentar instau-
rado para apurar irregularidades no processo
licitatório para construção, pela CEM$G, de barra-
gens nas bacias dos rios Mosquito, Salinas e
Pardo.

Nos termos do art. 115 do Regimento em
vigor, a comissão parlamentar de inquérito apre-
sentará relatório circunstanciado, com suas con-
clusões, o qual será publicado no Diário do Legis-
lativo e encaminhado às autoridades indicadas.
Não exige o Regimento que tais conclusões sejam
consubstanciadas em projeto de resolução, pre-
vendo tão-somente. no parágrafo único do artigo
citado, que as conclusões do relatório poderão ser
revistas pelo Plenário, na forma do art. 105, ou
seja, se, no prazo de quarenta e oito horas, conta-
do da publicação da decisão no "Diário do Legis-
lativo", houver requerimento de um décimo dos
membros da Assembléia.

Entretanto, a CPI de que se cogita foi cons-
tituída anteriormente à vigência do novo Regimen-
to, sendo suas conclusões consubstanciadas no
Projeto de Resolução n1 2.443/90, cuja tramitação
ainda não chegou ao fim. Em 28 de junho do
corrente ano, o referido projeto foi encaminhado á
Comissão de Constituição e Justiça para receber
parecer.

O § 31> do art. 94 do Regimento anterior
estabelecia que a comissão parlamentar de inqué-
rito, no seu funcionamento, adotaria as normas
constantes da legislação federal específica e o
regulamento das comissões parlamentares de
inquérito da Câmara dos Deputados, no que lhe
fosse aplicável.

O art. 5° da Lei Federal n° 1.579, de 1813152,
estatui que "as Comissões Parlamentares de In-
quérito apresentarão relatório de seus trabalhos à
respectiva Câmara, concluindo por projeto de re-
solução".

Reza o art. 308 do Regimento Interno: "A
tramitação dos projetos recebidos em data anterior
à do início da vigência desta Resolução não se
sujeitará às normas deste Regimento".

Pelo exposto, é necessário que se aguarde
a apreciação do Projeto de Resolução n°2.443/90
para que a Presidência adote as providências
cabíveis. A Presidência deixa, pois, de receber o
requerimento, com fundamento no art. 178, c/c o
art. 308, do Regimento vigente.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 1990.
Deputado Kemil Kumaira, Presidente

* Decisão proferida na 467 2 Reunião Ordinária, realiza-
da em 29/8/90 e publicada no "Diário do Legislativo"
de 31/8/90, fis. 35, cols. 2 e 3.

c) Possibilidade ou não de apresentação de
emendas no âmbito da comissão, quando a mesma
estiver apreciando emendas propostas em
Plenário.

QUESTÃO DE ORDEM
O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente.

ontem, ao encerrarmos a reunião da tarde, fiz uma
questão de ordem, mas não fiquei satisfeito com a
resposta obtida. Então, gostaria de novamente
formular a questão de ordem.

Com base nos arts. 171, 172 e 173 do
Regimento Interno, formulo questão de ordem
relativa ao disposto no art. 137, § 1°, do Diploma
mencionado. A dúvida que tenho concerne à
possibilidade ou não de se apresentarem emendas
no âmbito da comissão quando ela estiver
apreciando emendas propostas em Plenário.

Em meu alvitre, da leitura combinada dos
arts. 137. § 1°. e 195, § 2°, pode-se inferir que o
pronunciamento da comissão sobre emendas
propostas em Plenário é algo inteiramente diverso
do parecer sobre a proposição principal e que
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apenas durante a discussão da proposição
principal o membro da comissão poderá propor
substitutivo, emenda ou sobemenda. Findo o prazo
referido no § 1 do art. 137, cessa a possibilidade
de tal iniciativa no âmbito da comissão, ainda que
ela seja chamada a opinar sobre emenda proposta
em Plenário. Nesta hipótese, estará adstrita a
esse exame.

Sr. Presidente, refiro-me ao Projeto de Lei n
56/91. cuja discussão foi encerrada ontem, no
Plenário. Então, no meu entender, a comissão
poderá manifestar-se apenas sobre as emendas,
e não, apresentar novas emendas.

Esta é a nossa questão de ordem, e gostaria
de que V. Exa. se manifestasse sobre os referidos
artigos do nosso Regimento Interno.

* Questão de ordem proferida na 59 Reunião Extraor-
dinária, realizada em 9/1 0191 . e publicada no "Diário
do Legislativo' de 18/10/91, fls. 43. col. 3.

DECISÃO DO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente - É entendimento cediço,

baseado em jurisprudência firmada pela Mesa,
que, sempre que uma comissão emite um parecer,
pode apresentar emendas à proposição em exame,
ainda que se trate de parecer sobre emendas.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 1991.
Deputado Romeu Queiroz, Presidente

* Decisão proferida na 59 Reunião Extraordinária,
realizada em 9/10/91 e publicada no 'Diário do
Legislativo' de 18/10/91. fls. 44. col. 2.



6 DATAS, EVENTOS E PRINCIPAIS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AOS
TRABALHOS ORDINÁRIOS DA ASSEMBLÉIA

JANEIRO
1 -19 de janeiro -posse do Governador e do Vice-

Governador do Estado.
2 - Até o dia 20 - entrega pelos Deputados do

diploma expedido pela Justiça Eleitoral, coma
comunicação do nome parlamentar (prenome
e um nome, dois nomes ou dois prenomes) e
da legenda partidária (art. 49 do Regimento
Interno - preenchimento de ficha de apoio ao
processo legislativo).
A entrega da documentação será feita pelo
Deputado ou por intermédio de seu partido,
na Secretaria-Geral da Mesa.

3 - Até o dia 30 - publicação no 'Diário do
Legislativo" da lista dos Deputados
diplomados, em ordem alfabética e com a
indicação das respectivas legendas partidári-
as, preparada pela Secretaria-Geral da Mesa
(art. 40, § 2Ç, do Regimento Interno).

4 - Entrega à Mesa, pelo Deputado eleito. da
declaração de bens indispensável à posse
(observado o disposto no parágrafo único do
art. 258 da Constituição do Estado e art. 6, §
4, do Regimento Interno).

5 - Entrega à Mesa pelos Deputados, antes do
término do mandato, da declaração de bens
(art. 69 . § 4C, do Regimento Interno).

6 - Preparação das reuniões destinadas à posse
dos Deputados eleitos e à eleição da Mesa da
Assembléia.

FEVEREIRO
1 - Realização das reuniões destinadas á posse

dos Deputados e à eleição dos membros da
Mesa.

10 de fevereiro - primeira reunião preparató-
ria (independente de convocação) - posse
dos Deputados diplomados (art. 59 do Regi-
mento Interno).

2 - Publicação no "Diário do Legislativo' do dia
imediato ao da posse - 2 de fevereiro - da
relação dos Deputados empossados, a qual
será republicada sempre que ocorrerem mo-
dificações (art. 79 do Regimento Interno).

3 - A eleição da Mesa será realizada a partir da
posse dos Deputados (art. 8Q do Regimento
Interno).

4 - Após a posse dos membros da Mesa da
Assembléia, o Presidente declarará instalada
a legislatura. Comunicação às altas autorida-
des federais e estaduais relativa à eleição da
Mesa da Assembléia (art. 11 do Regimento
Interno).

5 - Designação, pela Mesa. do Corregedor e do
Corregedor Substituto (art. 93 do Regimento
Interno).

6 - (**) - 15 de fevereiro - instalação da sessão
legislativa ordinária. Leitura. em Plenário, da
mensagem e dos planos de governo enviados
pelo Governador do Estado.

7— Realização de reunião com as lideranças para
definir a composição partidária das comis-
sões permanentes.

8 - Até cinco dias após a instalação da ia e da 3
sessões legislativas ordinárias - designação
dos membros das comissões permanentes
pelo Presidente da Assembléia, os quais de-
verão ser indicados pelos líderes das banca-
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das ou de blocos parlamentares até três dias
após o início da sessão legislativa.

9—Até cinco dias após o inicio da sessão legisla-
tiva ordinária - indicação à Mesa, pelas ban-
cadas, do nome do respectivo líder, escolhido
em reunião por elas realizada para esse fim
(art. 67. § l, do Regimento Interno).
A indicação será formulada em ata. cuja cópia
será encaminhada à Mesa (art. 67, § 2 1, , do
Regimento Interno).
Cada líder poderá indicar vice-lideres, na pro-
porção de um por oito Deputados, ou fração
da respectiva bancada (art. 67, § 4Ç, do Regi-
mento Interno).

10 - Realização, até os três dias seguintes aos da
constituição das comissões permanentes, de
reuniões com a finalidade de se elegerem os
respectivos Presidentes e Vice-Presidentes,
escolhidos entre os membros efetivos.

11 - No inicio de cada sessão legislativa ordinária
(sem data fixa) - indicação, pelo Governador,
de seus líder e vice-líder.

12 - Até 60 dias após a abertura da sessão
legislativa ordinária - 15 de fevereiro - apre-
sentação. pelo Governador do Estado, da
prestação de contas referente ao exercício
anterior (inciso XIX do art. 62 da Constituição
do Estado).

MAIO
1 - () Até o dia 15 de maio - encaminhamento.

pelo Governador, à Assembléia, do Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 68. inci-
so II, do Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado).

JUNHO

1 - () 30/6 - envio do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para sanção.

Ultima reunião de cada período da sessão
legislativa ordinária - eleição da comissão
representativa da Assembléia Legislativa.
(**) 30/6 - encerramento do l o período da
sessão legislativa ordinária.

AGOSTO
1 - l'' de agosto - início do 2 período da sessão

legislativa ordinária.
2 - Segundo período de cada sessão legislativa

ordinária - tramitação do projeto de resolução
destinado a fixar, para cada exercício finan-
ceiro, a remuneração do Governador, do Vice-
Governador e do Secretário de Estado (' l
do art. 225 do Regimento Interno).

SETEMBRO
1 - (*) - 30/9 - até três meses antes do encerra-

mento do 1 ` exercício financeiro - encami-
nhamento, pelo Governador do Estado, do
Plano Plurianual de Ação Governamental (art.
68. inciso II. do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias da Constituição do Es-
tado).

2 - () - até três meses antes do encerramento do
exercício financeiro - encaminhamento, pelo
Governador do Estado, do Projeto da Lei
Orçamentária do Estado (art. 68. inciso II. do
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
torias da Constituição do Estado).

NOVEMBRO
1 - Encaminhamento, à Mesa, pelos Presidentes

de comissões, do relatório das atividades das
comissões (suporte da Gerência-Geral de
Apoio às Comissões).

DEZEMBRO
1 - Ultima reunião do 2 período da sessão legis-
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lativa ordinária - eleição da Comissão Repre-
sentativa da Assembléia Legislativa (art. 15
do Regimento Interno).

2 - Última reunião ordinária da sessão legislativa
ordinária — leitura, pelo 1 v-Secretário, do rela-
tório das atividades da Assembléia Legisla-
tiva.

3— Publicação das decisões de caráter normativo
sobre questões de ordem, que deverão ser
registradas em livro próprio, com índice re-
missivo (art. 175 do Regimento Interno).

4 - () - 15/12 - encerramento da sessão legisla -
tiva ordinária - Prazo para devolução para
sanção do:
- Projeto da Lei Orçamentária do Estado.
- Plano Plurianual de Ação Governamental;

5—Preparação da reunião solene para a posse do
Governador e do Vice-Governador do Estado.

Obs.: Semanalmente, será publicada no "Diário
do Legislativo" a relação das comissões perma-
nentes, com a designação de local, dia e hora das
reuniões, bem como os nomes dos seus membros
efetivos e suplentes (art. 110 do Regimento Interno).

Anualmente, serão publicadas as decisões
de caráter normativo sobre questões de ordem, as
quais serão registradas em livro próprio, com

índice remissivo (art. 175 do Regimento Interno).
Última sessão legislativa ordinária - elabo-

ração, pela Mesa, de projeto de resolução destina-
do a fixar a remuneração e a ajuda de custo do
Deputado, a vigorar na legislatura subseqüente.

A sessão legislativa ordinária não será en-
cerrada sem a aprovação do projeto da Lei do
Orçamento Anual, nem interrompida sem a apro-
vação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (art. 14. § 2, do Regimento Interno).

O Deputado que se desvincular de seu par-
tido perde o direito de exercer cargo ou função
destinados à sua bancada, salvo se membro da
Mesa da Assembléia ou da comissão representa-
tiva (art. 46 do Regimento Interno). A comunica-
ção será feita por escrito e entregue à Gerência-
Geral, Secretaria-Geral da Mesa.

(*) Prazo sujeito a alteração, dependendo de lei com-
plementar, prevista no art. 159, 1 e II, da Constitui-
ção do Estado.

(**) As reuniões previstas para as datas indicadas
serão transferidas para o primeiro dia útil subse-
qüente, quando recairem em sábado. domingo ou
feriado.
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7 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DDR	FAX

- SECRETARIA-GERAL DA MESA - SGM	 290-7616 290-7613
Titular Paulo Rubens Navarro Viera

II - DIRETORIA-GERAL - DGA	 290-7600 290-7610
Titular: Dalmir de Jesus

1 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - SPE	 290-7699
Titular Julio César dos Santos Esteves

2 - SECRETARIA TEMÁTICO-PROCESSUAL - STP	 290-7620
Titular: Maria das Dores Abreu Amonm

2.1 - GERÊNCIA-GERAL DE CONSULTORIA E
PESQUISA - GCP	 290-7676
Titula E:cio Costa Moreira
2.2 - GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÔES - GCO	290-7650
Titular Luiz Antõnio Ribeiro de Freitas
2.3 - GERÊNCIA-GERAL DE APOIO AO PLENÁRIO - GPL	290-7631
Titular Elizabeth de Barros Gonçalves	 290-7632
2.4 - GERÊNCIA-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - GDI	 290-7667
Titular Edith de Andrade Roque
2.5 - GERÊNCIA-GERAL DE TAQUIGRAFIA E
PUBLICAÇÃO - GTP	 290-7640
Titular Juliana Jeha em exercicioi	 290-7641

3 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E	 290-7836
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SAP	 290-7837
Titular: Solange Ferreira (em exercício)

3.1 - GERÊNCIA-GERAL DE PESSOAL - GPE	 290-7844
Titular. Mara Dense Ribeiro de Morais
3.2 - GERÊNCIA-GERAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA - GSA	290-7855
Titular, Jose Aqostinho Lopes
3.3 - COMISSÃO DE HIGIENE E SEGURANÇA DO	 290-7904
TRABALHO - CHT	 290-7905
Titular Paulo Daniel Godoy

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF	290.7875
Titjlar Antoninho Rodrigues Goulart

4.1 - GERÊNCIA-GERAL DE FINANÇAS E CONTA-	1BILIDADE - GFC	 290-7875 290-7874
Titular: Waldir Geraldo da Silveira

ENDEREÇO
SALA/ANDAR

Palácio da
Inconfidência - 08/SE

Palácio da
Inconfidência - 111/10

Rua Dias Adorno.
367-10

Palácio da
Inconfidência - 09/SE

Edifício Tiradentes, 160

Palácio da
Inconfidência - SE

Palácio da
Inconfidéncia - 11 /SE

Palácio da
Inconfidência - SE

Palácio da
Inconfidência - 12/SE

Edificio Tiradentes, 90

Edifício Tiradentes, 90

Edificio Tiradentes, 50

Edifício Tiradentes.
salas 3 e 5— 10

Edifício Tiradentes. 131

Edifício Tiradentes.
130
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5— PROCURADORIA-GERAL - PGA
Titular: Sueli Barbosa de Abreu
6—SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INS1TPJCIONAL - SCI
Titular: Sílvia Rubião Resende

6.1 - GERÊNCIA-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GCS
Titular Agda Mana Pimentel (em exercício)

7—SECRETARIA ADMINISTRATIVO-OPERACIONA L - SAO
Titular: Felintho Santos Nascimento

7.1 - GERÊNCIA-GERAL DE MATERIAL E
PATRIMÔNIO— GMP
Titular: Elmira Izaura do Prado Soares (em exercício)
7.2 - GERÊNCIA-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS - GSG
Titular: Marcelo Silveira Júnior
7.3 - GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA - GOS
Titular: Ricardo Moreira Martins

8—SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN-
VOLVIMENTO INSTiTUCIONAL - SPI
Titular. Luiz Valadares de Abreu (em exercício)

8.1 - GERÊNCIA-GERAL DE ORGANIZAÇÃO E
INFORMÁTICA - GIN
Titular: José Geraldo de Oliveira Prado (em exercício)

9—SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS - SAE
Titular: Pedro Paulo Dias Ladeira

10—ESCOLA DO LEGISLATiVO - ELE
Titular: Cláudia Sampaio Costa

10.1 - GERÊNCIA-GERAL DO PROGRAMA DE
CAPACÍrAÇÃO— GPC
Titular: Neusa Mana Pampolini Barbosa

ENDEREÇO
SALA/ANDAR

Edifício Tiradentes, 12Q

Palácio da
Inconfidência, 07fT

Palácio da
Inconfidência, 071T

Edifício Tiradentes, 112

Edifício Tiradentes, 140

Rua Dias Adorno, 300

Palácio da
Inconfidência, 041T

EdifícioTiradentes,
60

Edifício Tiradentes,
60

Palácio da
Inconfidência, 111110

Rua Dias Adorno,
367— 1

Rua Dias Adorno,
367— 1

DDR	FAX

290-7830

290-7800

290-7800 290-7810
290-7811

290-7722

290-7727 290-7735
2907730
290-7755 290-7770

290-7773
290-7777

290-7700

290-7700

290-7600

290-7910

290-7910
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8 INFORMAÇÕES PRELIMINARES REFERENTES À ÁREA PARLAMENTAR

COMPOSIÇÃO DE GABINETE A composição do gabinete parlamentar, observada a pontuação e
demais dispositivos da Resolução n Q 5.100, de 29/6/9 1 , fica a critério
de cada Deputado, enquanto no exercício do mandato, sendo
automática a exoneração dos servidores, quando, por qualquer
motivo, o Deputado deixar a direção do seu gabinete, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 9 9 da Resolução nQ 5.154/94.
Os servidores indicados para preenchimento dos cargos
comissionados e de recrutamento amplo específicos dos gabinetes
parlamentares deverão ser relacionados no formulário "Grupo Es-
pecífico de Apoio à Representação Político-Parlamentar', pág. 144,
fornecido pela Gerência-Geral de Pessoal - Registros Funcionais,
10° andar— Edifício Tiradentes, e protocolado na GPE - Atendimen-
to e Serviços, l Q andar desse edifício.
A aprovação da estrutura do gabinete parlamentar depende de
Deliberação da Mesa da Assembléia, publicada no 'Minas Gerais -
Diário do Legislativo", o que deverá ser acompanhado pelo gabinete.
A alteração na lotação numérica de cada gabinete parlamentar deve
ser solicitada no período compreendido entre 15 e 23 do mês em
curso, que vigorará a partir do dia 1° do mês subseqüente, pelo prazo
mínimo de 60 (sessenta) dias, e será objeto de nova Deliberação,
com a conseqüente publicação dos respectivos atos da Mesa.

POSSE O prazo para posse no cargo em comissão é de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de publicação do ato de nomeação,
prorrogáveis, a requerimento, por mais 30 (trinta) dias. Decorrido
esse prazo, o ato torna-se nulo.
A data em que o servidor assume efetivamente o cargo, para todos
os efeitos legais, é a que consta do termo de posse, lavrado na GPE
- Registros Funcionais, 109 andar - Edifício Tiradentes.
O servidor tomará posse, quando mudar de cargo comissionado.
A documentação necessária para a posse em cargo comissionado
é a seguinte:
1. título eleitoral e comprovantes de votação (original e xerox);
2. atestado de bons antecedentes (original);
3. 2 fotos 3x4 (coloridas);
4. carteira de identidade (original e xerox);
5. certificado de reservista (original e xerox);
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8 INFORMAÇÕES PRELIMINARES REFERENTES À ÁREA PARLAMENTAR

6. certidão de nascimento ou casamento (original e xerox);
7. CPF (original e xerox);
8. cartão do PIS ou PASEP (original e xerox);
9. laudo médico fornecido pela Gerência-Geral de Saúde e Assistên-

cia da Casa (SQ andar);
10. declaração de bens e de não-acumulação de cargo ou funções;
11. carteira de habilitação (original e xerox). para ocupante do cargo

de motorista.
O pagamento ao servidor que tomar posse até o dia 15 se dará no
próprio mês da posse. Após essa data, o valor apurado do dia da
posse até o término do mês será creditado no dia 15 do mês
subseqüente.

FREQÜÊNCIA Após a posse, o interessado será encaminhado ao 10 andar -
Edifício Tiradentes, munido de uma foto colorida 3x4, para obtenção
do cartão magnético de registro de freqüência.
O servidor deve observar as ocorrências registradas no relatório
mensal de freqüência e tomar as providências cabíveis a fim de
evitar perdas de vencimento.

MATERIAL DE CONSUMO O material de expediente indispensável ás atividades do gabinete
parlamentar deverá ser requisitado, dentro de limites previamente
estabelecidos pela Mesa da Assembléia, à Gerência-Geral de
Material e Patrimônio - GMP. através do formulário "Requisição de
Material de Consumo", pág. 147.
Informações sobre os limites de despesas dos gabinetes são pres-
tadas pela Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade, pág. 110.

SERVIÇOS Estão disponíveis, dentro dos limites previamente estabelecidos
pela Mesa. os seguintes serviços: postal/telegráfico, telex/fax, jor-
nais e reprografia (xerox e impressão gráfica).
Esses serviços são prestados pela Gerência-Geral de Serviços
Gerais - GSG. págs. 119 e 120 deste manual.
A Casa coloca ainda à disposição o serviço de impressão a laser,
prestado pela Gerência-Geral de Organização e Informática,
pág. 128.
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9 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ALEMG

A administração da Secretaria da Assembléia abrange, em primeiro
grau, a Mesa da Assembléia; em segundo grau, a Secretaria-Geral
da Mesa e a Diretoria-Geral e, em terceiro grau, as secretarias, a
Procuradoria-Geral, a Escola do Legislativo, os gabinentes de
membros da Mesa da Assembléia, os gabinetes de Lideres, o
gabinete do Secretário-Geral da Mesa e o gabinete do Diretor-Geral.
Integram ainda a estrutura orgânica da Secretaria da Assembléia o
Comitê Deliberativo de Comunicação Institucional, o Conselho de
Administração de Pessoal, a Comissão de Licitação, as Gerências-
Gerais, as gerências das áreas operacionais e a de Orientação e
Segurança e a Comissão de Higiene e Segurança do Trabalho.
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9.1 SECRETARIA-GERAL DA MESA - SGM

Titular: Paulo Rubens Navarro Vieira
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. SE-08

Fone: (031) 290-7616

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender do assessoramento direto à Mesa nos
assuntos vinculados à legitimidade, adequação processual e quali-
dade temática das decisões político-institucionais.

ATRIBUIÇÕES

• Apoiar e assessorar a Mesa nos assuntos de nível institucional relacionados com a área de suporte
temático-processual.

• Assessorar a Mesa e as Comissões da Assembléia no processo legislativo.

• Responsabilizar-se pelo apoio técnico ao processo legislativo, por meio de decisões e ações
concernentes ao planejamento, execução, controle e desenvolvimento das atividades de sua área,
em sintonia com as diretrizes da Mesa da Assembléia e com a filosofia institucional.

• Atuar em parceria com a Diretoria-Geral, visando à obtenção de resultados pela Secretaria da
Assembléia.

• Orientar tecnicamente a Secretaria Temático-Processual e as áreas de atividades nela agrupadas.
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SERVIÇOS -

Atendimento a orgãos oficiais e a
segmentos da sociedade civil em
matéria legislativa

Controle de alterações de filiação
partidária e de composição das Li-
deranças. das Comissões e do Blo-
co de Reorganização Democrática
Controle de prazos regimentais
para:
• sanção de proposições de lei
• promulgação de emendas á Cons-

tituição e de resoluções da As-
sembléia

Elaboração de certidões e decla-
rações relativas ao processo legis-
lativo e aos mandatos parla-
mentares
Orientações a respeito do Regi-
mento Interno
Organização de publicações tecni-
cas de apoio ao processo legislativo

SERVIÇOS PRESTADOS

ONDE SOLICITAR

Setor: SGM
Localização: Palácio da lnconfi
dõncia - conj. SE-08
Ramal: 7616

COMO SOLICITAR	-

Dirigir expediente ao Secretario-
Geral da Mesa ou comunicar-se
com o setor.

Comunicar-se com o setor.

Informações sobre:	 Setor: SGM — Correspondéncia Ofi- Comunicar-se com o setor.
• redação e encaminhamento da daI

correspondência oficial da As-	Localização: Palácio da Inconfi-
sembleia	 déncia - conj. SE-08

• chegada de mensagens e de cor- Ramal: 7616
respondências
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9.2 DIRETORIA-GERAL - DGA

Titular: Dalmir de Jesus
Localização: Palácio da Inconfidência - sala 111 - 1 9 andar

Fone: (031) 290-7600

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender do assessoramento direto à Mesa nos
assuntos administrativos e da eficaz e eficiente gestão estratégico-
institucional da Secretaria da Assembléia.

ATRIBUIÇÕES

• Planejar, coordenar, orientar e controlar todas as atividades administrativas.
• Administrar em perfeita sintonia com as diretrizes emanadas da Mesa, garantindo-lhe o suporte de informações

ao processo decisório político, institucional e administrativo em qualquer assunto vinculado à atuação da
Secretaria da Assembléia.

• Dirigir executivamente as unidades administrativas subordinadas à Secretaria da Assembléia, na forma do
Anexo 1 da Deliberação da Mesa n 9 970193.

• Agir em parceria com o Secretário-Geral da Mesa, visando à obtenção de resultados e à otimização dos recursos
da Secretaria da Assembléia.
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SERVIÇOS

Informações sobre:
• estrutura orgânica da Assembléia
• matérias submetidas à Mesa
• preparação de matérias para pu-

blicação no 'Minas Gerais"
• normas e diretrizes definidas pela

Mesa

SERVIÇOS PRESTADOS

ONDE SOLICITAR

Setor: DGA - Gabinete da Direto-
ria-Geral
Localização: Palácio da Inconfi-
dência — sala 111 — 1 9 andar
Ramal: 7600

COMO SOLICITAR

Comunicar-se com o responsável
pelo gabinete.

84



9.2.1 Secretaria de Projetos Especiais - SPE

Titular: Júlio César dos Santos Esteves
Localização: Rua Dias Adorno, 336 - 1 9 andar

Fone: (031) 290-7699

Papel Institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional, no que depender da gestão estratêgico-organizacional
de suporte técnico, de caráter impessoal. à Mesa e à atuação
parlamentar.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, condução e controle das atividades próprias de suporte
técnico, prévio, impessoal e generalizado á atuação parlamentar, com relevo para a atividade de elaboração
legislativa.

• Proceder aos estudos necessários à elaboração do documento de análise prévia das proposições, levantando
material e dados de pesquisa para instrução e análise das mesmas.

• Estabelecer contatos e intercâmbios com a Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa, de modo a viabilizar o
recebimento de informações técnicas especializadas sobre as proposições.

• Atuar em parceria com as demais áreas da Secretaria da Assembléia. assegurando os resultados objetivados
pelas atividades de suporte técnico à atividade parlamentar, primordialmente através da indicação dos
aspectos, inseridos nas proposições, que, potencialmente, demandam maior atenção do legislador.

• Participar de eventos de caráter institucional de natureza permanente ou transitória.
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9.2.2 Secretaria Temático-Processual - STP

Titular: Maria das Dores Abreu Amorim
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. SE-09

Fone: (031) 290-7620

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender da gestão estratégico-organizacional
do suporte temático-processual aos Deputados e ao Secretário-
Geral da Mesa.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se, em seu nivel. pela organização, planejamento, condução. controle e avaliação das
atividades de suporte temático-formal ao processo legislativo, garantindo o cumprimento das diretrizes da
Mesa, da Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria-Geral.

• Dar suporte ao Secretario-Geral da Mesa, responsabilizando-se pelo conteudo técnico das ações desenvol-
vidas no assessoramento ao processo legislativo.

• Dotar a ação parlamentar de instrumentos técnicos adequados e necessários a consecução dos objetivos
desejados. concretizando as propostas dos Deputados, aprimorando-as tecnicamente e oferecendo alterna-
tivas de atuaçào.

• Garantir a integração, em nivel de sistemas, processos e resultados, das equipes das Geréncias-Gerais de
Apoio às Comissões, Apoio ao Plenário, Consultoria e Pesquisa, Documentação e Informação e Taquigrafia
e Publicação.

• Atuar em parceria com as demais areas e unidades da Secretaria da Assembléia. assegurando os resultados
objetivados pelas atividades de suporte técnico ao processo legislativo e ao conteudo tematico das matérias
legislativas.
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9.2.2.1 Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa - GCP

Titular: Élcio Costa Moreira
Localização: Edifício Tiradentes - 15, 16 e 1 7 andares

Fone: (031) 290-7676

ÁREAS TEMÁTICAS
Economia e Fiscalização
Direito Municipal e Eleitoral
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; Ciência e Tecnologia
Direito Constitucional e Administrativo
Meio Ambiente: Política Energética, Hídrica e Minerária; Agropecuária e Política Rural
Saúde e Ação Social
Pesquisa
Pronunciamentos
Redação e Revisão
Suporte Administrativo

RAMAIS
7688/7689

7683
7683/7684

7682
7685
7690
7687
7684
7680
7679

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico
especializado para a implementação das ações de assessoramento
e consultoria temática às Comissões e aos Deputados em suas
atividades parlamentares, em adequadas condições de qualidade,
prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Prestar assessoramento e consultoria temática às Comissões e ao Deputado nas atividades legislativas e
político-parlamentares.

• Desenvolver programas de pesquisa, destinados a subsidiar o processo legislativo e as manifestações político-
parlamentares.

• Realizar estudos técnico-científicos necessários à elaboração legislativa
• Elaborar instruções, minutas de proposições e outros documentos parlamentares.
• Prestar suporte técnico e administrativo na fiscalização das contas públicas e no acompanhamento da execução

do orçamento e dos planos plurianual e de desenvolvimento econômico-social.
• Prestar assessoramento e suporte técnico na realização das audiências públicas regionais, de seminários

legislativos e de fóruns técnicos.
• Elaborar a Revista do Legislativo, juntamente com a GCS.
• Elaborar o diagnóstico sócio-econômico das regiões do Estado.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS
	

ONDE SOLICITAR
	

COMO SOLICITAR

Elaboração de minutas de:
• pareceres das comissões perma-

nentes e temporárias
• proposições legislativas
• pronunciamentos parlamentares
Prestação de informações sobre as
matérias afetas às comissões da
ALEMG

Setor: GCP - Suporte Administra-
tivo
Localização: Edifício Tiradentes -
sala 2 - 16çandar
Ramal: 7679

Preencher formulário proprio (vide
modelo pág. 137).

Prestação de informações sobre:
• Assembléias Constituintes Minei-

ras (1891. 1935, 1947 e 1989)
• audiências publicas regionais
• biografias da elite política, econô-

mica e cultural de MG - 1889/
1991)

• índices económicos
• perfil socio-económico das regi-

ões de planejamento de Minas
Gerais

• resultados eleitorais no Estado de
Minas Gerais (a partir de 1982)

Fornecimento de material jorna-
1 istico sobre temas relevantes (eco-
nomia, política. educação, saude,
meio ambiente, etc.) - Anexo 1

Prestação de informações sobre:
- demonstrativos orçamentários
• execução orçamentaria do Estado

de Minas Gerais
• Lei de Diretrizes Orçamentárias
• orçamento público. créditos. cré-

ditos adicionais
• Plano Plurianual
• questões tributárias

Setor: GCP- Gerência de Pesqui-
sa
Localização: Edifício Tiradentes -
sala 6 - 159 andar
Ramal: 7687

Setor: GCP- Gerência de Econo-
mia
Localização: Edifício Tiradentes -
sala 4 - 17 andar
Ramais: 7688 7689

Telefonar. solicitar pessoalmente ou
por oficio.

Telefonar ou preencher formulário
proprio no Setor de Suporte Admi-
nistrativo (vide modelo pág. 137 ).
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9.2.2.2 Gerência-Geral de Apoio às Comissões - GCO

Titular: Luiz Antônio Ribeiro de Freitas
Localização: Palácio da Inconfidência - andar SE

Fone: (031) 290-7650

SECRETARIAS DAS COMISSÕES	 RAMAIS
Administração Pública	 7651
Constituição e Justiça
Redação
Defesa Social
Comissões especiais (vetos e propostas de emenda à Constituição)

2 - Agropecuária e Política Rural	 7652
Defesa do Consumidor
Saúde e Ação Social
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Direitos e Garantias Fundamentais
Fiscalização Financeira e Orçamentária

3 - Meio Ambiente	 7653
Ciência e Tecnologia
Assuntos Municipais e Regionalização
Política Energética, Hídrica e Minerária
CPls
Comissões especiais (estudo sobre assunto determinado)

Papel institucional
Garantir, no âmbito do processo legislativo nos níveis organizacional
e operacional, o apoio técnico especializado em matéria processual
para a realização dos trabalhos das Comissões da ALEMG, em
adequadas condições de qualidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Prestar apoio administrativo. operacional e técnico aos trabalhos das Comissões da ALEMG e assessoramento
processual às comissões permanentes e temporárias da Assembléia.

• Acompanhar o respectivo processo legislativo.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS
	 ONDE SOLICITAR

	
COMO SOLICITAR

Comunicar-se com o setor.Informações sobre:
• agendas, ordens do dia, editais de

convocação, atas e pautas das
reuniões de comissões

• comparecimento de convidados
ás reuniões de comissões

• composição das comissões per-
manentes e temporárias

• cronograma de prazos regimen-
tais incidentes sobre vetos e pro-
posições de iniciativa gover-
namental com solicitação de ur-
gência na tramitação

• cronograma de reuniões e de
tramitação de materias especi-
ficas nas comissões

• diligências solicitadas pelas co-
missões

• inclusão de matéria na pauta das
comissões

• matérias e assuntos inerentes as
comissões temporárias (espe-
ciais e de inquerito)

• matérias em tramitação nas co-
missões e seus respectivos pra-
zos regimentais

• prazo de funcionamento das co-
missões temporárias

• prazo regimental para apresen-
tacão nas comissões de emen-
das a materias especificas

Setor: GCO
Localização: Palácio da Inconfi-
déncia - conj. SE-18
Ramais: 7650 / 7651 17652,17653



SERVIÇOS PRESTADOS
SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

• procedimentos regimentais e tra-
mitação de matérias afetas às co-
missões permanentes e tem-
porárias da ALEMG

• procedimentos regimentais relati-
vos às comissões

• publicações de assuntos afetos às
comissões no Diário do Legis-
lativo`

• seminários, simpósios, debates e
demais eventos de iniciativa das
comissões

• visitas programadas pelas comis-
sões permanentes e temporárias

• Fornecimento dos Quadros De-
monstrativos de Despesa da Ver-
ba de Subvenção Social, para
prestação de contas das entida-
des subvencionadas

Setor: GCO
Localização: Palácio da Inconfi-
déncia - andar SE
Ramais: 7650 / 7651 17652 17653

Setor: GCO
Localização: Edifício Tiradentes -
sala 1 - 39 andar
Ramais: 7883 7884

Comunicar-se com o setor.

Solicitar pessoalmente.

Informações sobre:
• documentos necessários à pres-

tação de contas da verba de sub-
venção social, tais como: legisla-
ção especifica de convênios, pres-
tação de contas, documentos fis-
cais, serviços de autônomo e im-
postos incidentes sobre documen-
tos apresentados

• situação dos processos apresen-
tados para prestação de contas
da verba de subvenção social

Comunicar-se com o setor.
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9.2.2.3 Gerência-Geral de Apoio ao Plenário -GPL

Titular: Elizabeth de Barros Gonçalves
Localização: Palácio da Inconfidéncia - conj. SE-1 0, 11 e Salão Amarelo

Fones: (031) 290-7631 1290-7632

PLENARIO
Fone: (031) 290-7622

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional. o apoio técnico
especializado para a realização dos trabalhos do Plenário da ALEMG
em adequadas condições de qualidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Prestar apoio administrativo, operacional e técnico aos trabalhos do Plenário da ALEMG e
assessoramento processual à Mesa durante as reuniões.

• Acompanhar o processo legislativo.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS

Informações relacionadas com as
reuniões de Plenário, especialmen-
te sobre:
• editais de convocação, ordens do

dia, roteiros das reuniões e avul-
sos de matérias constantes na
pauta

• documentação. número de assi-
naturas e demais requisitos ne-
cessários para que um projeto
(ou outra proposição) possa ser
recebido em Plenário

• protocolo, recebimento e trami-
tação das proposições, inclusive
das mensagens governamentais

• matérias sob a guarda da Gerên-
cia-Geral de Apoio ao Plenário
(prazos regimentais, despachos,
sentido dos pareceres. emendas,
etc.), inclusive as de que trata o
art. 105 do Regimento Interno

• publicação das atas com os dis-
cursos, questões de ordem e pro-
posições apresentadas em Ple-
nário. e da súmula das matérias
aprovadas

Informações relacionadas com as
reuniões de Plenário, especialmen-
te sobre:
• processo de votação, "quorum".

resultado das votações
• emendas e requerimentos diversos,

em especial os incidentes na
tramitação das proposições

• inscrição de oradores
• comunicações de Lideranças
• indicação e designação de mem-

bros de comissões
• composição das bancadas
• decisões da Presidência, etc.

Setor: GPL
Localização: Palácio da Inconfi-
dência - conj. SE-lO e 11 e Salão
Amarelo
Ramais: 7631 / 7633

Setor: GPL
Localização: Palácio da lnconfi-
dência—conj. SE-lO e 11 e Plenário
Ramais: 7631 / 7633 (fora do horá-
rio das reuniões) e 7622 (durante o
horário das reuniões)

ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Comunicar-se com o setor.

Comunicar-se com o setor.
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SERVIÇOS

Esclarecimentos sobre dispositivos
da Constituição do Estado e do
Regimento Interno, em especial os
relacionados com a instalação da
Legislatura e com o processo legis-
lativo

SERVIÇOS PRESTADOS

ONDE SOLICITAR --

Setor: GPL
Localização: Palácio da Inconfi-
dência -conj. SE-lO
Ramal: 7633 (fora do horário das
reuniões)

COMO SOLICITAR

Comunicar-se com o setor.

Comunicar-se com o setor.
Prestação de serviços de telefonia

Habilitação dos postos de votação
e de marcação de presença ligados
ao painel eletrônico

Setor: GPL
Localização: Palácio da Inconfi-
dência - Plenário e Salão Amarelo
- andar SE
Ramal: 7622 (durante o horário das
reuniões)



9.2.2.4 Gerência-Geral de Documentação e Informação - GDI

Titular: Edith de Andrade Roque
Localização: Palácio da Inconfidência - andar SE

Fone: (031) 290-7667

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico
especializado que assegure a permanente disponibilidade de dados
e informações necessárias à maior eficiência do processo decisório
na ALEMG, em adequadas condições de qualidade, prazo e custa.

ATRIBUIÇÕES

• Selecionar. providenciar a aquisição, processar e armazenar materiais bibliográficos e documentos não
convencionais.

• Operar e manter o arquivo, a biblioteca e o serviço de microfilmagem.
• Analisar e indexar documentos.
• Prestar informações sobre as atividades institucionais.
• Normalizar os documentos gerados na instituição.
• Gerenciar o Projeto Assembléia on line".
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS
	 ONDE SOLICITAR

	
COMO SOLICITAR

Empréstimo e consulta a livros. pe- Setor: GOl - Atendimento ao Pú-	Dirigir-se ao setor e efetuar a inscri-
riodicos e recortes de jornais	blico Interno (Arquivo. Biblioteca e ção para acesso ao acervo. As con-

Referência Legislativa)	 sultas são franqueadas a todos. O
Localização: Palácio da Inconfi- empréstimo é limitado aos Deputa-
dõncia - andar SE	 dos e funcionários da Casa.
Ramais: 7664 / 7669 / 7671

Comunicar-se com o setor.Informações sobre:
• circulação de sumários de perió-

dicos
• distribuição de avulsos do pro-

cesso legislativo
• normalização de publicações da

Assembléia
• pesquisas bibliográficas

Pesquisas sobre:
• discursos de Deputados Federais

e Senadores
• legislação estadual (leis, decre-

tos, resoluções e deliberações da
Assembléia Legislativa)

• legislação federal (leis, decretos.
decretos-leis, medidas proviso-
rias)

• jurisprudência dos Tribunais Su-
periores

• materias em tramitação no Con-
gresso

• pronunciamentos feitos no Plena-
rio da ALEMG

• Constituinte Mineira
• documentação administrativa. a-

pos vida util no setor de origem
• notas taquigraficas
• processos arquivados



Pesquisas pra o público externo
sobre:
bibliografias gerais e específicas

• dados turísticos de Minas Gerais
• discursos de Deputados Federais

e Senadores
• jurisprudência do Tribunal de Al-

çada e dos Tribunais Superiores
• legislação estadual e federal
• matérias em tramitação na Casa,

na Câmara e no Senado
• pronunciamentos feitos no Plená-

rio da ALEMG

Fornecimento de cópia de texto in-
tegral da legislação estadual e fe-
deral

Solicitar pessoalmente e efetuar
pagamento do valor da cópia.

SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS

Informações sobre:
• Assembléia on une" (treinamento,

reciclagem, atendimento ao usu-
ário)

• matérias em tramitação na Casa
(autoria, prazos regimentais, si-
tuação atual, pareceres, emen-
das, relatórios estatísticos)

ONDE SOLICITAR

Setor: GDI - Informações Institu-
cionais
Localização: Palácio da Inconfi-
dência - andar SE
Ramais:7662 / 7663 / 7670

COMO SOLICITAR

Comunicar-se com o setor.

Informações ao publico externo
sobre:
• audiências públicas regionais
• eleições majoritárias e proporcio-

nais de Minas Gerais, a partir de
1994

• índices econômicos
• instituições da sociedade civil
• municípios mineiros

Setor: GDI - Centro de Atendimen-
to ao Cidadão
Localização: Palácio da Inconfi-
dência - andar térreo - Hall Admi-
nistrativo
Ramal: 7990

Comunicar-se com o setor.
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9.2.2.5 Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação -GTP

Titular: Juliana Jeha (em exercício)
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. SE-12, 13 e 14

Fones: (031) 290-7640 / 290-7641

Papel institucional
Garantir. nos niveis organizacional e operacional, o apoio técnico
especializado para a implementação das ações de registro e divul-
gação oficiais dos trabalhos legislativos da ALEMG. em adequadas
condições de qualidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Registrar, utilizando o método taquigràfico, as reuniões de Pleriario e as reuniões, previamente gravadas, de
comissão.

• Elaborar roteiros de reunião de comissão.
• Alimentar o Banco de Dados - Discurso.
• Redigir matéria legislativa e revisar a materia a ser publicada no 'Diário do Legislativo e demais documentos

político-parlamentares.
• Digitar, conferir e organizar a materia a ser publicada no "Diário do Legislativo'. informatizando-a para remessa

à Imprensa Oficial do Estado.
• Compor os 'Anais da Assembléia Legislativa.
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SERVIÇOS PRESTADOS
SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Apanhamento taquigráfico parcial Setor: GTP - Taquigrafia	Encaminhar solicitação do Pre-
ou total de reunião de comissão Localização: Palácio da Inconfi- sidente de comissão ou do Presi-
gravada (Deliberação da Mesa n Q dência - conj. SE-13	 dente da Assembléia ao setor.
596/91)	 Ramais: 7648 / 7649

Consulta ao Banco de Dados -	 Solicitar pessoalmente durante ou
- Discurso	 após as reniões de Plenário.

Cópias de notas taquigráficas de	 Solicitar mediante formulário pró-
pronunciamentos proferidos em Ple-	 prio (vide modelo pág. 139).
nário, não revistos, mediante autori-	 Obs.: Conforme Deliberação da
zação do orador Mesa n°947/93, no que se refere às

reuniões de Plenário, tal serviço
está disponível para Deputado, Pre-
sidente da Assembléia, Presidente

Cópias de notas taquigráficas de	 de comissão, Diretoria-Geral, Se-
reunião de comissão. cretaria-Geral da Mesa, Gerência-

Geral de Comunicação Social. Para
as de comissão, está disponível
apenas para o Presidente da Assem-
bléia e Presidente de comissão.

Elaboração de erratas e enca-
minhamento para publicação no
"Diário do Legislativo

Encaminhamento de extratos de
entidades sem fins lucrativos para
publicação no Minas Gerais.

Setor: GTP - Redação e Revisão
Localização: Palácio da Inconfi-
dência conj. SE-14
Ramais: 7643,'7644

Setor: GTP - Publicação e Anais
Localização: Palácio da Inconfi-
dência - conj. SE-12
Ramais: 7645 / 7646

Encaminhar ao setor expediente
contendo a errata, indicando o ór-
gão que solicita a retificação.

Encaminhar o extrato, digitado pelo
interessado.

Informações sobre fornecimento de	 Comunicar-se com o setor.
exemplares do Anais da Assem-
bléia"



9.2.3 Secretaria de Assistência e Administração de Pessoal - SAP

Titular: Solange Ferreira (em exercício)
Localização: Edifício Tiradentes - 9 andar

Fones: (031) 290-7836 / 290-7837

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender da gestão estratégico-organizacional
do suporte de administração de pessoal, de assistência à saúde, de
higiene e segurança do trabalho.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, condução e controle da gestão das atividades de suporte
técnico de administração de pessoal e de assistência a saúde, bem como pelo Programa de Higiene e
Segurança do Trabalho. de acordo com as diretrizes da Mesa e da Diretoria-Geral.

• Efetuar estudos e propor diretrizes quanto á política de remuneração dos servidores.
• Coordenar a concepção. o acompanhamento e a execução das políticas de recursos humanos. de carreira e

de avaliação de desempenho.
• Coordenar a implementação de ações de assistência á saúde. consideradas as áreas médica, odontológica

e psicossocial.
• Coordenar a gestão de pessoal na Secretaria da Assembléia Legislativa.
• Garantir a integração dos sistemas, processos e resultados das Geréncias-Gerais de Pessoal, Saúde e

Assistência e da Comissão de Higiene e Segurança do Trabalho.
• Controlar a execução dos convênios. contratos e benefícios das Gerências-Gerais de Pessoal. de Saúde e

Assistência e da Comissão de Higiene e Segurança do Trabalho.
• Secretariar a Diretoria-Geral no assessoramento à Mesa da Assembléia.
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9.23.1 Gerência-Geral de Pessoal - GPE

Titular: Mara Denise Ribeiro de Morais
Localização: Edifício Tiradentes - 1 0 , 99, 10 e 11" andares

Fones: 1 andar: (031) 290-7847 / 290-7848
99 andar: (031) 290-7841 / 290-7844 / 290-7846
109 andar: (031) 290-7850
11 andar: (031) 290-7840

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico
especializado à implementação das ações de suprimento, aplicação
e manutenção de pessoal, em adequadas condições de qualidade,
prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Exercer atividades relativas a suprimento de pessoal: concurso público, estágio probatório, estágio
profissional izante, remanejamento, lotação de servidores, avaliação de pessoal.

• Manter os registros funcionais de servidores e Deputados: expedir certidões e apostilas.
• Controlar o processamento e a expedição de folhas de pagamento e de guias de recolhimento de descontos

efetuados.
• Controlar o quantitativo de cargos de Grupo de Apoio à Atividade Parlamentar bem como das estruturas de

gabinete.
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SERVIÇOS PRESTADOS
SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Abono de faltas	 Setor: GPE - Atendimento ao Ser- Encaminhar requerimento ao titular
vidor	 da Gerência-Geral.
Localização: Edifício Tiradentes -
VI andar
Ramais: 7847 / 7848

Afastamento

Averbação de documentos

Certidões funcionais e de tempo de
serviço

Concessão ou cancelamento de
abono de família

Conversão de férias-prémio

Expedição de carteiras funcionais

Férias-prémio

Fcriis regulamentares

Preencher formulario proprio
(vide modelo pag. 140).

Preencher formulário proprio
(vide modelo pág. 140).

Preencher formulário próprio
(vide modelo pág. 140).

Preencher formulário próprio
(vide modelo pág. 141).

Preencher formulário prõprio.
(vide modelo pág. 142).

Preencher formulário próprio
(vide modelo pag. 143).

Encaminhar requerimento ao titular
da Gerência-Geral.

Preencher formulário.

Inclusão ou cancelamento de de-	 Preencher formulário proprio
pendentes. para fins de Imposto de

	 (vide modelo pág. 141).
Renda na Fonte

Registro da composição do quadro	 Preencher formulário próprio
de pessoal de gabinete	 vide modelo pág. 144).
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SERVIÇOS PRESTADOS
SERVIÇOS 	ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Informações sobre:
cartão magnético, direitos e de-
veres do servidor, pagamento
(contracheques), registros funci-
onais (servidores e Deputados)

Setor: GPE - Atendimento ao Ser-
vidor
Localização: Edifício Tiradentes -
1° andar
Ramais: 7847 17848

Comunicar-se com o setor.

Informações que demandem levan-	 Preencher formulário próprio
tamento ou pesquisa (atestados,	 (vide modelo pág. 140).
declarações, certidões, etc.)

Informações sobre:
• promoção, progressão, seleção

interna, concurso público, avalia-
ção de desempenho, lotação
setorial. estágio profissionalizante

Setor: GPE - Seleção e Desenvol-
vimento
Localização: Edifício Tiradentes -
11 9 andar
Ramal: 7840

Comunicar-se com o setor.

Informações relativas à composi-
ção do quadro de pessoal de gabi-
nete (vigência da Deliberação, pos-
se, acompanhamento do "Diário do
Legislativo')

Setor: GPE - Registros Funcionais
Localização: Edifício Tiradentes -
10° andar
Ramal: 7850

Comunicar-se com o setor.
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9.2.3.2 Gerência-Geral de Saúde e Assistência - GSA

Titular: José Agostinho Lopes
Localização: Edifício Tiradentes - 4. 5 e 18 andares

Fone: (031) 290-7855

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico
especializado na implementação das ações de saúde e assistência
em adequadas condições de qualidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Prestar assistência médica. odontológica, fisioterapica, psicológica. de assistência social e enfermagem a
Deputados, servidores e respectivos dependentes.

• Controlar e acompanhar os contratos de credenciamento de profissionais e os convénios com instituições
especializadas.

SERVIÇOS PRESTADOS
ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITARSERVIÇOS

Assistência propria da ALEMG:
• avaliações periodicas
• consultas médicas de urgência
• laudos periciais (exames

admissionais, licenças, aposen-
tadorias, etc.)

Setor: GSA - Assistência Médica
Localização: Edifício Tiradentes -
5Q andar
Ramal: 7855
Horario: 7 ás 19 horas

Comunicar-se com o setor.
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SERVIÇOS

Atendimento médico e/ou de enfer-
magem de emergência

SERVIÇOS PRESTADOS
ONDE SOLICITAR

Setor: GSA - Assistência Médica
Localização: Edifício Tiradentes
- 59 andar
Ramal: 7855
Horário: 7 às 19 horas, de 2 a
64-feira
Setor: GSG - Reprografia e Trans-
portes (estacionamento)
Localização: Rua Rodrigues Cal-
das com Araguari
Ramal: 7750
Horário: plantão noturno de 19 às 7
horas, de 2 4 a 6-teira e de 24 horas
aos sábados, domingos e feriados

COMO SOLICITAR

Comunicar-se com o setor.

Solicitar por telefone.

Atendimento de enfermagem de ur- Setor: GSA - Enfermagem	Comunicar-se com o setor.
géncia	 Localização: Edifício Tiradentes

- 59 andar
Ramal: 7855

Atendimento odontológico:	Setor: GSA - Odontológico	Comparecer no setor: preencher
consultas, perícias, urgências e Localização: Edifício Tiradentes	ficha odontológica em que o titular
tratamento	 - 49 andar	 solicita tratamento para si ou para

Ramal: 7860	 seus dependentes.
Horário: 7 às 19 horas

Autorização para radiografias	 Solicitar pessoalmente.

Atendimento de Psicologia:
	Setor: GSA - Psicologia	Solicitar pessoalmente.

• laudos periciais e avaliações
	Localização: Edifício Tiradentes

- 18` andar
Ramal: 7870

Atendimento de Asssiténcia Social	Setor: GSA - Serviço Social	Comunicar-se com o setor.
orientações e laudos	 Localização: Edifício Tiradentes

- 189 andar
Ramal: 7870
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Atendimento de Fisioterapia:	Setor: GSA - Fisioterapia	Comunicar-se com o setor.
orientações e avaliações	Localização: Edifício Tiradentes

- l8 andar
Ramal: 7870

Atendimento por credenciamento:	Setor: GSA - Convênios	Comparecer no setor e requerer a
médico-hospitalar e paramédico	Localização: Edifício Tiradentes - guia.

1 9 andar
Ramal: 7866

Auxílio creche/educação Comparecer no setor e preencher
requerimento protocolado, no perí-
odo de 25 a 10 do mês subseqüen-
te. Anexar recibos originais (vide
modelo pág. 145).

Cadastro de usuários da UNIMED-	 Comparecer no setor e preencher
BH
	 ficha cadastral.

Informações sobre despesas Comparecer no setor e preencher
requerimento, constando a nature-
za das despesas, origem e tipo de
atendimento.

Reembolso de despesas médicas e	 Comparecer no setor e preencher
hospitalares requerimento. Anexar documen-

tação (recibos, nota fiscal, etc.) com
discriminação completa e exata da
despesa (original e xerox).

Reembolso	de	despesas	 Comparecer no setor e preencher
odontologicas requerimento. São necessarias pe-

ricias prévias, inicial e final. Anexar
recibos (original e xerox).
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92.3.3 Comissão de Higiene e Segurança do Trabalho -CHT

Titular: Paulo Daniel Godoy
Localização: Edifício Tiradentes - salas 3 e 5 - 1 9 andar

Fones: (031) 290-7904 / 290-7905

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional. o apoio técnico
especializado na implementação das ações de higiene e segurança
do trabalho em adequadas condições de qualidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Coordenar o Programa de Higiene e Segurança do Trabalho.
• Subsidiar a implementação de políticas de segurança e higiene do trabalho.
• Desenvolver estudos e trabalhos visando à conscientização dos servidores em relação á prevenção de

acidentes e de doenças ocupacionais.
• Propor medidas preventivas e corretivas para a melhoria das condições ambientais de higiene e de segurança

do trabalho.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS 	ONDE SOLICITAR
	COMO SOLICITAR

Emergência em caso de incêndio	Setor: CHT	 Comunicar-se com o setor.
Localização: Edifício Tiradentes -
salas 3 e 5 - 1 9 andar
Ramais: 7904 / 7905

Inspeção para detecção de atos e
condições inadequadas, com vis-
tas a minimizar e/ou eliminar os
riscos existentes

Orientação e controle das comis-
sões internas de prevenção de aci-
dentes

Orientação e/ou adequação quan-
to ao manejo e instalação de extin-
tores de incêndio

Orientação quanto ao uso adequa-
do de equipamento de proteção
individual (EPI) e equipamento de
proteção coletiva (EPC)

Sinalização interna de emergência
com placas de advertência, para
prevenção de acidentes.

Encaminhar oficio ao titular da CHT.

Solicitar pessoalmente ou enca-
minhar oficio ao titular da CHT.

Comunicar-se com o setor.
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9.2.4 Secretaria de Administração Financeira - SAF

Titular: Antoninho Rodrigues Goulart
Localização: Edifício Tiradentes - 13Q andar

Fone: (031) 290-7875

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender da eficaz e eficiente gestão estratégi-
co-organizacional do suporte da administração financeira, orçamen-
tária e contábil.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pelo planejamento. organização, condução e controle das atividades referentes à
administração financeira e orçamentária.

• Acompanhar a gestão contábil. financeira, orçamentária e patrimonial, incluída a gestão de fundos de
administração da Assembléia.

• Encaminhar mensalmente à Mesa da Assembléia, para análise e controle, relatório detalhado das despesas
orçamentárias e da administração financeira.

• Propor ações preventivas que visem aprimorar os sistemas de controle e racionalizar as despesas da
Assembléia.

• Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria, assegurando os resultados objetivados pelas
atividades de suporte técnico de administração financeira, contábil e orçamentária.
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9.2.41 Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade -GFC

Titular: Waldir Geraldo da Silveira
Localização: Edifício Tiradentes - 13 andar

Fone: (031) 290-7875

Papel institucional
Garantir. nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico
especializado para a administração financeira-orçamentária em
adequadas condições de qualidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Prestar assessoramento à comissão responsável pela elaboração da proposta orçamentária da Assembléia
Legislativa.

• Acompanhar e controlar o orçamento anual.
• Responsabilizar-se pela execução orçamentária e financeira e promover seu controle.
• Contabilizar e registrar os fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
• Elaborar balanços, balancetes e demonstrativos.
• Efetuar pagamentos, recebimentos, guarda e movimentação de valores.
• Controlar, processar e efetuar pagamentos relativos a subvenções sociais.
• Controlar os gastos de gabinetes parlamentares.
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9.2.5 Procuradoria-Geral - PGA

Titular: Sueli Barbosa de Abreu
Localização: Edifício Tiradentes - 12 9 andar

Fone: (031) 290-7830

Papel institucional
Garantir o permanente suporte jurídico à ALEMG para desempenho
de sua missão institucional no que depender da eficaz e eficiente
gestão estratégico-organizacional de consultoria jurídica e repre-
sentação judicial e extra-judicial, em adequadas condições de
qualidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Orientar a Assembléia no sentido de pautar sua atuação pelo princípio da legalidade.
• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento, execução, controle e desenvol-

vimento das atividades de apoio à implementação das ações institucionais, organizacionais e operacionais de
consultoria jurídica e de representação judicial e extrajudical da Assembléia.

• Representar a Assembléia Legislativa em processo judicial ou extrajudicial e o Estado, quando se tratar de ato
praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração.

• Elaborar as minutas dos contratos, convênios e mantero controle jurídico formal destes e dos editais de licitação.
• Emitir pareceres em consultas formuladas pelos órgãos da Casa.
• Prestar assistência jurídica, em matéria administrativa e institucional, ao Presidente e à Mesa da Assembléia,

à Diretoria-Geral e à Secretaria-Geral da Mesa.
• Atuar em parceria com as demais unidades administrativas, visando a orientação quanto à regularidade jurídica

dos procedimentos e atos administrativos.
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92.6 Secretaria de Comunicação Institucional - SCI

Titular: Sílvia Rubião Resende
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. T-07

Fone: (031) 290-7800

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender da eficaz e eficiente gestão estratégi-
co-organizacional do suporte de comunicação institucional voltado
para a divulgação das atividades do Poder Legislativo e para o
estabelecimento de canais permanentes de interlocução com a
sociedade, em geral, e o público interno, em particular.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se, ouvido o Comitê Deliberativo de Comunicação Institucional, pelo planejamento, organiza-
ção, acompanhamento e avaliação dos resultados institucionais das atividades de comunicação social, de
acordo com as diretrizes da Mesa e da Diretoria-Geral.

• Propor diretrizes para a integração do Poder Legislativo com a sociedade, possibilitando a criação e o
aprimoramento de canais de participação.

• Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento de cidadãos, representantes de entidades e
autoridades que apresentem propostas ou sugestões com vistas à integração mencionada no item anterior.

• Coordenar, orientar e supervisionar, no âmbito do Poder Legislativo, as atividades de jornalismo, relações
públicas e cerimonial, e comunicação visual.

• Atuar como secretaria-executiva do Comité Deliberativo de Comunicação Institucional.
• Atuar em parceria com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, assegurando os

resultados objetivados pelas atividades de suporte técnico à comunicação interna.
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9.2.6.1 Gerência-Geral de Comunicação Social - GCS

Titular: Agda Maria Pimentel (em exercício)
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. T-07

Fones: Gerência: (031) 290-7800
Comunicação Visual: 290-7800
Relações Públicas: 290-7800
Jornalismo: 290-7800

Centro de Apoio Audiovisual: 290-7812

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico

especializado para a implementação das ações de comunicação
social na Secretaria da Assembléia, em adequadas condições de
qualidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Prestar assistência à Mesa da Assembléia, à Diretoria-Geral e à Secretaria-Geral da Mesa, na forma de
esclarecimento da opinião pública sobre as atividades do Poder Legislativo, utilizando, para isso, os veículos
de divulgação e as técnicas de jornalismo e de relações públicas, incluídas as de suporte de cerimonial.

SERVIÇOS PRESTADOS
SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Informações ao público externo so-
bre:
• agenda diária da Assembléia
• atuação do Legislativo mineiro e

eventos técnicos ou políticos (fo-
lhetos)

• estrutura orgânica da ALEMG e
sua localização geográfica

• parlamentares mineiros
• servidores da ALEMG

Setor: GCS - Centro de Atendimen-
to ao Cidadão
Localização: Palácio da Inconfidên-
cia - andartérreo - Hall Administra-
tivo
Ramal: 7990

Comunicar-se com o setor.
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SERVIÇOS PRESTADOS
SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Cobertura e gravação de soleni-
dades e outros eventos culturais e
sociais

Gravação e transmissão de reuni-
ões plenarias através do Circuito
Interno de TV

Setor: GCS - Centro de Apoio
Audiovisual
Localização: Palácio da Inconfi-
déncia - andar SE
Ramal: 7812

Solicitar pessoalmente ou encami-
nhar oficio ao titular da Gerência-
Geral de Comunicação Social.

Comunicar-se com o setor.Programa de radio "Assembléia In-
forma-

Programa de televisão interno "Jor-
nal da Assembléia

Reprodução de fitas em U-MATIC e
VHS

Videos e documentários

Comunicar-se com o setor.Informações sobre:
• elaboração do Assembléia Infor-

ma'. Parceria. "Assembléia na
Imprensa, Boletim da Secreta-
ria

Marcação de entrevistas coletivas

Confecção e distribuição de lista-
gens contendo nomes. endereços
e telefones de autoridades fede-
rais. estaduais e municipais, bem
como dos árgãos da administração
da Casa.

Setor: GCS - Jornalismo
Localização: Palácio da Inconfi-
dência -conj. T-07
Ramal: 7800

Setor: GCS - Relações Publicas
Localização: Palácio da Inconfi-
déncia - conj. T-07
Ramal: 7800

Comunicar-se com o setor.

Expedição de revista, jornal, bole-
tim e outras publicações editadas
pela GCS
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SERVIÇOS

Informações e orientações de cará-
ter público e oficial

Informações sobre:
• solenidades, visitas e reuniões

(agenda diária)

Locução dos anúncios veiculados
no Serviço de Som

Cessão do Espaço Político-Cultural
para eventos artísticos (de 5a-feira
a domingo)

Cessão do Espaço Político-Cultural
para eventos institucionais (de 2 a
4-feira)

Exposição de artes plásticas, artesa-
nato, lançamento de livros, revistas
e outros eventos de caráter exclusi-
vamente cultural

Criação, composição e arte-final de
peças gráficas de seminários, de-
bates. cursos, etc., promovidos pela
Casa

SERVIÇOS PRESTADOS
ONDE SOLICITAR

Setor: GCS - Relações Públicas
Localização: Palácio da Inconfi-
dência - conj. T-07
Ramal: 7800

Setor: GCS - Teatro
Localização: Palácio da Inconfi-
dência - andar térreo
Ramal: 7827

Setor: GCS —Administração da Ga-
leria de Arte
Localização: Palácio da Inconfi-
dência - conj. T-07
Ramal: 7800

Setor: GCS - Comunicação Visual
Localização: Palácio da Inconfi-
dência - conj. T-07 - andar térreo
Ramal: 7800

COMO SOLICITAR

Comunicar-se com o setor.

Encaminhar ofício ao titular da GCS,
observado o prazo de antecedên-
cia de 30 dias para eventos exter-
nos e de sete dias para eventos
institucionais. No ofício, devem ser
relacionados a data, o horário e a
duração do evento, bem como os
recursos técnicos necessários.

Encaminhar ofício ao titular da GCS.
solicitando a cessão do espaço.

Encaminhar ofício ao titular da GCS.

Criação, composição de arte-final
de cartões. convites, cartazes,
"folders e impressos solicitados
pela administração da Casa e pelos
Deputados
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92.7 Secretaria Administrativo-Operacional - SAO

Titular: Felintho Santos Nascimento
Localização: Edifício Tiradentes - 11 andar

Fones: (031) 290-7721 /290-7722

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender da eficaz e eficiente gestão estratégi-
co-organizacional do suporte de recursos materiais e recursos de
apoio administrativo em geral, inclusive os de orientação e segu-
rança.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pelo planejamento. organização, condução e controle das atividades de suporte de
suprimento e manutenção dos recursos materiais de apoio administrativo em geral, inclusive os de orientação
e segurança.

• Assegurar a integra ção, em nivel de sistemas, processos e resultados das areas de Material e Património.
Serviços Gerais e Orientação e Segurança.

• Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria, assegurando os resultados objetivados pela
atividade de suporte tecnico a gestão dos recursos materiais de apoio logístico-administrativo em geral,
inclusive de orientação e segurança.
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9.2.7.1 Gerência-Geral de Material e Patrimônio - GMP

Titular: Elmira Izaura do Prado Soares (em exercício)
Localização: Edifício Tiradentes - 149 andar

Fones: (031) 290-7727 / 290-7730

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional. o apoio técnico
especializado para a implementação das ações de suprimento de
materiais e controle patrimonial, em adequadas condições de qua-
lidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Processar a aquisição e alienação de bens e contratação de obras e serviços, sem prejuízo das atribuições
cometidas à Comissão de Licitação.

• Responsabilizar-se pela aceitação, guarda, distribuição, padronização e tombamento de bens.
• Prestar apoio administrativo e de secretaria à Comissão de Licitação.
• Proceder ao reparo do mobiliário (excetuados máquinas e/ou equipamentos).

SERVIÇOS PRESTADOS
ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Setor: GMP	 Preencher e encaminhar à GMP
Localização: Edifício Ti radentes - formulário próprio (vide modelo pág.
14° andar	 146).
Ramal: 7730

Encaminhar expediente à GMP.

Encaminhar expediente à GMP.

SERVIÇOS

Aquisição de material

Conserto de mobiliário

Solicitação de substituição, reco-
lhimento e/ou permuta de material
permanente

Solicitação de material de consumo Setor: GMP - Controle e Movi- Preencher e encaminhar ao setor
(material de escritório)	 mentação de Material de Consumo as 3 vias do formulário próprio (vide

Localização: Edifício Tiradentes - modelo pág. 147).
14° andar
Ramais: 7725 / 7726
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9.2.7.2 Gerência-Geral de Serviços Gerais - GSG

Titular: Marcelo Silveira Junior
Localização: Rua Dias Adorno, 300

Fone: (031) 290-7755

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico
especializado para a implementação das ações log istico-adminis-
trativas de comunicaçôes, transportes, manutenção de instalações
e serviços reprográficos na Secretaria da Assembléia, em adequa-
das condições de qualidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Prestar suporte operacional, logístico e administrativo às ações de comunicações, transportes, manutenção
de instalações e serviços reprográficos da Secretaria da Assembléia, possibilitando-lhe infra-estrutura
adequada ao pleno desenvolvimento de suas atividades, visando ao objetivo-fim do Poder.

SERVIÇOS

Atendimento de ambulância desti-
nada á área parlamentar e a remo-
ções

SERVIÇOS PRESTADOS
ONDE SOLICITAR

Setor: GSG - Reprografia e Trans-
portes
Localização: Rua Dias Adorno,
300
Ramal: 7750

COMO SOLICITAR

Encaminhar oficio à P-Secretaria
da Mesa.
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SERVIÇOS PRESTADOS
SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Comparecer à cabine de som.
da Incon- Obs.: Conforme Deliberação da

Mesa n2 596/91, tal serviço está
disponível para o Deputado. Nos
demais casos, depende da autori-
zação do Presidente da comissão.

Audição de fita gravada de reunião Setor: GSG
de comissão Localização: Palácio

fidéncia - andar térreo
Ramal: 7791

Cópia de fita gravada de reunião de	 Dirigir expediente à GSG, acom-
comissão	 panhado de fita cassete.

Obs.: Conforme Deliberação da
Mesa n 2 596191, tal serviço depen-
de da autorização do Presidente da
Assembléia

Distribuição e controle de traba- Setor: GSG - SETRAM	 Encaminhar expediente ao titularlhadores-mirins	 Localização: Palácio da Incon- da GSG.
fidéncia - andar 2S
Ramal: 7766

Expedição de correspondência	Setor: GSG - Comunicações	Preencher formulário próprio em
Localização: Rua Dias Adorno, 300 duas vias e encaminhá-lo ao setor
Ramal: 7755	 para registro (vide modelopág.148).

Impressão de cartões (visita e so-
cial)

Reprodução de documentos em
"ryobi

Fornecimento de cópias de mate-
rial impresso. digitado ou datilogra-
fado (xerox)

Setor: GSG - Reprografia e Trans-
portes
Localização: Rua Dias Adorno. 300
Ramal: 7750

Setor: GSG - IReprografia e Trans-
portes (Xerox)
Localização: Palácio da Inconfi-
dência - andar 2S
Edifício Tiradentes - 1 9 andar
Ramais: 7795 (Palácio da Inconfi-
dência) 1 7793 (Edifício Tiradentes)

Preencher formulário próprio, assi-
nado por servidor credenciado (vide
modelo pág. 149).

Preencher formulário próprio, assi-
nado por servidor credenciado. e
encaminhá-lo ao setor juntamente
com o modelo do documento (vide
modelo pág. 149).

Preencher formulário próprio, assi-
nado por servidor credenciado, e
encaminhá-lo ao setor juntamente
com o modelo do documento (vide
modelo pág. 149).
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SERVIÇOS

Execução de serviços relativos a:
• aparelhos telefônicos
• ar condicionado
• chaveiro
• maquinas elétricas, mecânicas e

calculadoras
• obras e manutenção predial. etc.

SERVIÇOS PRESTADOS
ONDE SOLICITAR

Setor: GSG
Localização: Rua Dias Adorno, 300
Ramais: 7752 17753

COMO SOLICITAR

Telefonar para a central de atendi-
mento e informar-se sobre os pro-
cedimentos relativos a cada caso.

Informações sobre:	 Setor: GSG - Conservação e Lim- Solicitar por telefone.
distribuição de jornais e revistas peza
(entrega, renovação de assinatu- Localização: Palácio da Incon-
ras, etc.)	 fidéncia - andar 2S

Ramal: 7738

Serviços de limpeza, conservação
e fornecimento de agua mineral

Transmissão de fax

Transmissão de telegramas

Transmissão de telex

Setor: GSG - Comunicações	Preencher formulário próprio (vide
Localização: Rua Dias Adorno. 300 modelo pág. 150).
Ramal: 7755

Preencher formulário próprio e
encaminhá-lo ao setor.

Encaminhar mensagem datilo-
grafada á GSG - Comunicações
(Telefonia)
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9.2.7.3 Gerência de Orientação e Segurança - GOS -

Titular: Ricardo Moreira Martins
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. T-04

Edifício Tiradentes - andar térreo
Fones: (031) 290-7777 (Palácio da Inconfidência)

(031) 290-7787 (Edifício Tiradentes)

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico
especializado para a implementação das ações de orientação e
segurança na Secretaria da ALEMG em adequadas condições de
qualidade, prazo e custo.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações institucionais, organizacionais e operacionais de orientação e
segurança da Assembléia.

• Prestar informação, orientar e encaminhar as pessoas no âmbito da ALEMG.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	-	ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Abertura e fechamento de depen- Setor GOS	 Telefonar ou comunicar como agen-
déncias	 Localização: Palácio da Incon- te mais próximo.

fidéncia - conj. T-04
Comunicação de ocorrências	Ramal: 7777

Condução de deficientes fisicos e
mentais

Controle de autorizações para en-	 Preencher formulário proprio e
Irada fora do horario-núcleo	 entregá-lo rio setor durante o ho-

Entrega de intimações das comis-
sões parlamentares de inquerito da
ALEMG

Informações relativas às reuniões
plenarias e de comissões (horário,
local, etc.)

Investigação de delitos ocorridos
no interior da Casa

Perdidos e achados

Prestação de primeiros socorros

Serviço de rádio-chamada (loca-
lização de carro do serviço médico)

Solicitação da presença do agente
de segurança

rario-núcleo (vide modelo pág. 151).

Encaminhar oficio à Secretaria Ad-
ministrativo-Operacional.

Telefonar ou comunicar como agen-
te mais proximo.

Encaminhar oficio a Secretaria Ad-
ministrativo-Operacional.

Telefonar ou comunicar como agen-
te mais proximo.
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9.2.8 Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucia! - SPI

Titular: Luiz Valadares de Abreu (em exercício)
Localização: Edifício Tiradentes - 6Q andar

Fone: (031) 290-7700

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender da gestão estratégico-organizacional
do suporte de planejamento e desenvolvimento institucional e de
sistemas de informação.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, condução e controle das atividades de suporte técnico
de planejamento e desenvolvimento institucional e de sistemas de informação a todas as áreas e unidades
da Secretaria da Assembléia Legislativa, garantindo o cumprimento das diretrizes da Mesa e da Diretoria-
Geral.

• Coordenar a implementação do planejamento institucional e a elaboração dos planos diretores de desenvol-
vimento de sistemas de informação e de modernização administrativa.

• Responsabilizar-se pelas atividades de controle dos sistemas de informação implantados na Assembléia.
• Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria, garantido-lhes apoio técnico especializado

nas atividades de planejamento, racionalização, modernização e desenvolvimento institucional.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	COMO SOLICITAR

Informações sobre:	 Setor: SPI - Assessoria	Comunicar-se com o setor.
estrutura e organização da Secre- Localização: Edifício Tiradentes -
tarja da Assembléia	 69 andar

Ramal: 7700

Manutenção e atualizacão do Ma-
nual de Informações Básicas
Institucionais e Administrativas

Manutenção e atualização do Docu-
mento Consolidado de Caracte-
rização da Estrutura. Perfis e Posi-
ções Organizacionais

Planejamento orçamentário
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9.2.1 Gerência-Geral de Organização e Informática - GIN

Titular: José Geraldo de Oliveira Prado (em exercício)
Localização: Edifício Tiradentes - 6 Q andar

Fone: (031) 290-7700

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico
especializado para racionalização de procedimentos administrati-
vos, bem como para concepção, desenvolvimento, implantação e
manutenção de sistemas de informação e utilização de recursos de
informática, com vistas ao incremento da qualidade e da produtivi-
dade.

ATRIBUIÇÕES

• Executar atividades de processamento automático de dados, relativas a suporte técnico de programas e
equipamentos.

• Prestar suporte técnico ao planejamento, desenvolvimento, implantação e manutenção de organização e
métodos e de sistemas de informação à elaboração de manuais técnicos voltados para os sistemas de
informação computadorizados ou não.

• Coordenar a instalação, manutenção e utilização de programas e equipamentos de informática.
• Operar os recursos computacionais centralizados.
• Subsidiar a elaboração de planos diretores de sistemas de informação, planos de sistema, convênios de

cooperação técnica e de acesso a banco de dados e planos de assimilação, desenvolvimento e utilização de
tecnologias de informação.
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SERVIÇOS

Cadastramento de novos usuários
para acesso aos sistemas de infor-
mação e aplicativos (MS-WORD,
planilhas, etc.) em uso na área
institucional

Capacitação de pessoal

SERVIÇOS PRESTADOS
ONDE SOLICITAR

Setor: GIN - Coordenação de Clien-
tes Legislativos
Localização: Edifício Tiradentes -
8° andar
Ramal: 7700

COMO SOLICITAR

Cadastrar, quando o servidor parti-
cipar do curso específico oferecido.

Encaminhar oficio ao coordenador
do setor, contendo os nomes dos
treinandos e os cursos solicitados.

Desenvolvimento e alteração de sis-	 Encaminhar oficio ao coordenador
temas de informação institucionais do setor. O atendimento depende

do planejamento de sistemas apro-
vado.

Instalação de equipamentos de	 Encaminhar ofício ao coordenador
informática na área institucional

	 do setor. O atendimento depende
(micro, impressora, tv. etc.) de planejamento de sistemas apro-

vado, de previsão orçamentária e
disponibilidade de recursos.

Suporte para uso de sistemas de	 Comunicar-se com o setor.
informação e aplicativos (MS-
WORD. planilhas, etc.) em uso na
área institucional

Cadastramento de novos usuários
para acesso aos sistemas de infor-
mação e aplicativos (MS-WORD,
planilhas, etc.) em uso na área ad-
ministrativa

Setor: GIN —Coordenação de Clien-
tes Administrativos
Localização: Edifício Ti radentes -
8 andar
Ramal: 7700

Cadastrar, quando o servidor parti-
cipar do curso específico oferecido.
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Instalação de equipamentos de
informática na área parlamentar
(micro, impressora, tv, etc.)

Encaminhar ofício ao coordenador
do setor. O atendimento depende
de planejamento de sistemas apro-
vado, de previsão orçamentária e
disponibilidade de recursos.

Suporte para uso de sistemas de
informação e aplicativos (MS-
WORD, planilhas, etc.) em uso na
área administrativa

Comunicar-se com o setor.

SERVIÇOS

Capacitação de pessoal

Desenvolvimento ealteraçãodesis-
temas de informação adminis-
trativos

SERVIÇOS PRESTADOS

ONDE SOLICITAR

Setor: GIN—Coordenaçãode Clien-
tes Administrativos
Localização: Edifício Tiradentes -
72 andar
Ramal: 7700

COMO SOLICITAR

Encaminhar ofício ao coordenador
do setor, contendo os nomes dos
treinandos e os cursos solicitados.

Encaminhar ofício ao coordenador
do setor. O atendimento depende
do planejamento de sistemas apro-
vado.

Cadastrarnento de novos usuários
para acesso aos sistemas de infor-
mação e aplicativos (MS-WORD,
planilhas, etc.) em uso na área par-
lamentar

Capacitação de pessoal

Desenvolvimento ealteraçãode sis-
temas de informação parlamen-
tares

Setor GIN—CoordenaçãodeClien-
tes Parlamentares
Localização: Edifício Tiradentes -
72 andar
Ramal: 7700

Cadastrar, quando o servidor parti-
cipar do curso específico oferecido.

Encaminhar ofício ao coordenador
do setor, contendo os nomes dos
treinandos e os cursos solicitados.

Encaminhar ofício ao coordenador
do setor. O atendimento depende
do planejamento de sistemas apro-
vado.
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SERVIÇOS

Instalação de equipamentos de
informática na área parlamentar
(micro, impressora, tv. etc.)

Suporte para uso de sistemas de
informação e aplicativos (MS-
WORD, planilhas, etc.) em uso na
área parlamentar

Manutenção do vocabulário contro-
lado ICMG (índice Controlado de
Minas Gerais): inclusão, alteração
e exclusão de descritores para
indexação de documentos de ba-
ses de dados da ALEMG

Orientação sobre controle termino-
logico, definição e uso dos vocabu-
larios adotados

Mudança física de local de insta-
lação de equipamento

Proteção de equipamentos de
informática, durante reformas e
obras, nos locais de instalação dos
mesmos

SERVIÇOS PRESTADOS
ONDE SOLICITAR

Setor: GIN— Coordenação deClien-
tes Parlamentares
Localização: Edificio Tiradentes -
70 andar
Ramal: 7700

Setor: GIN - Assessoria de Pla-
nejamento e Administração de Da-
dos
Localização: Edifício Tiradenies -
6 andar
Ramal: 7713

Setor: GIN - Produção
Localização: Edifício Ti radentes -
70 andar
Ramal: 7710 (HOT LINE)

COMO SOLICITAR

Encaminhar ofício ao coordenador
do setor. O atendimento depende
de planejamento de sistemas apro-
vado. de previsão orçamentária e
disponibilidade de recursos.

Comunicar-se com o setor.

Encaminhar formulário próprio a
Comissão de Terminologia (vide
modelo pág. 152).

Comunicar-se com o setor.

Comunicar-se com o setor.

Solicitação de manutenção de equi-
pamentos de informática

Solicitação de cartões impressos a	 Encaminhar formulario proprio ao
laser	 setor, quando se tratar de solicita-

ção da área parlamentar (vide mo-
Solicitação de cópias a laser	 delo pag 153). No caso da área

administrativa, encaminhar oficio ao
coordenador do setor.
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9.2.9 Secretaria de Assuntos Especiais - SAE

Titular: Pedro Paulo Dias Ladeira
Localização: Palácio da Inconfidência - sala 111 - 1 9 andar

Fone: (031) 290-7600

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender do suporte à Diretoria-Geral, para
embasamento de decisões nos níveis estratégico e organizacional,
na execução de tarefas que lhe forem especialmente delegadas.

ATRIBUIÇÕES

• Assessorar o Diretor-Geral e prestar-lhe apoio técnico, fornecendo subsídios para decisões administrativas.
• Propor políticas e diretrizes de caráter institucional e estratégico em especial quanto ao controle de custos e

despesas dos órgãos da Secretaria da Assembléia Legisiativa.
• Desenvolver, em colaboração com a SF1, estudos e projetos que subsidiem o Diretor-Geral na formulação de

propostas de inovação administrativa.
• Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria da Assembléia, assegurando os resultados

objetivados pelas atividades de suporte técnico para formulação de propostas de inovação administrativa.
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9.2.10 Escola do Legislativo - ELE

Titular: Cláudia Sampaio Costa
Localização: Rua Dias Adorno, 367 - 10 andar

Fone: (031) 290-7910

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missao
institucional no que depender da gestão estratégico-organizacional
do suporte conceitual, técnico e doutrinário às atividades do Poder
Legislativo.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pelo planejamento e controle das atividades de suporte a profissionalização do servidor da
Assembléia, oferecendo base conceitual de natureza técnico-administrativa, doutrinária e política as atividades
do Poder Legislativo.

• Oferecer conhecimentos e informações desejáveis ao parlamentar para o desempenho de seu mandato.
• Oferecer ao parlamentar e ao servidor a oportunidade de melhor se identificarem com a missão do Poder

Legislativo.
• Constituir um repertório de informações para subsidiar a elaboração de projetos e demais proposições

legislativas, bem como o processo legislativo e os controles interno e externo.
• Coordenar o processo de avaliação dos resultados do programa de capacitação para o desenvolvimento da

Instituição.
• Coordenar o Banco de Potencial de Gerenciamento e Assessoramento e estabelecer planos para o

desenvolvimento dos servidores que venham a integra-lo.
• Estabelecer intercâmbio com instituições académicas e científicas. bem como com entidades que possam

contribuir para o desenvolvimento do Poder Legislativo.
• Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria da Assembléia, assegurando os resultados

objetivados pelas atividades de suporte técnico à capacitação do servidor do Legislativo.
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9.2.10.1 Gerência-Geral do Programa de Capacitação - GPC

Titular: Neusa Maria Pampolini Barbosa
Localização: Rua Dias Adorno, 367— l andar

Fone: (031) 290-7910

Papel institucional
Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico
especializado para o planejamento, execução, controle e avaliação
das ações de capacitação junto à Secretaria da ALEMG, em adequa-
das condições de qualidade, prazo e custo.

ATR 1 B U IÇÕ ES

• Desenvolver atividades de apoio à implementação das ações institucionais, organizacionais e operacionais de
capacitação junto à Secretaria da ALEMG.

• Prestar suporte técnico especializado à Secretaria da ALEMG na gestão de seu patrimônio humano.
• Coordenar a avaliação dos resultados do programa de capacitação de recursos humanos.
• Proceder á manutenção do Banco de Potencial de Gerenciamento e Assessoramento, estabelecendo planos

de seleção e desenvolvimento.
• Garantir suporte técnico especializado aos ocupantes de posição gerencial na gestão de suas equipes,

auxiliando na elaboração dos perfis profissiográficos, na integração de novos servidores e no diagnóstico das
necessidades de capacitação.
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SERVIÇOS PRESTADOS_____

SERVIÇOS
	 ONDE SOLICITAR 	- COMO SOLICITAR

Curso de "Atualização do Servidor Setor: GPC	 Preencher inscrição, nas condições
da Secretaria da ALEMG	Localização: Rua Dias Adorno, 367 do edital.

- 1° andar
Ramal: 7910

Cursos Específicos sobre: Poder
Legislativo, Controle Externo e Fis-
calização, Administração Pública.
Planejamento e Políticas Públicas,
Direito. Fundamentos da Ciência
Política, Redação Parlamentar,
Metodologia Científica

Consultoria interna para desen-
volvimento de Recursos Humanos

Constituição e coordenação de gru-
pos de estudo

Informações sobre:
Banco de Potencial de Gerencia-
mento e Assessoramento - BPGA
(processo de capacitação e sele-
ção especifica)

Palestras diversas

Apresentar demanda de capaci-
tação específica de suas equipes.
no caso das Gerências-Gerais e
gabinetes.
Preencher inscrição. nas condições
dos editais, no caso dos servidores.

Solicitar pessoalmente ou por tele-
fone, através dos gerentes e chefes
de gabinetes.

Formular demanda específica á
Escola.

Comunicar-se com o setor.

Preencher inscrição, após divul-
gação prévia.
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10 ANEXOS



10.1 ANEXO 1 - Lista de cabeçalhos de assunto usada pela GCP - Pesquisa

1.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -Administração Direta e
Indireta, Desburocratização, Empresas Estatais -
Açorninas. Usiminas. Acesíta, CSN, Cosipa, CST.
CVRD.

2. AGROPECUÃRIA - Agrotôxicos. adubação, avicultu-
ra, irrigação, dados relativos à agropecuária nos seus
diversos setores, equipamentos agricolas, insumos e
investimentos, políticas e programas.

3. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
4. ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - Crianças e

adolescentes, idosos. deficientes físicos e mentais,
entidades assistenciais - FEBEM, FUNABEM, abri-
go, asilos, creches, políticas e programas.

5. ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - Reforma agrária, posse
de terra, grilagem, desapropriação, terra devoluta,
crédito rural, imposto rural, cooperativas, política e
programas.

6. BELO HORIZONTE - Saúde, habitação. educação,
transporte, saneamento.

7. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/INFORMÁTICA - Pes-
quisas, investimentos, reserva de mercado, políticas
e programas.

8. COMÉRCIO EXTERIOR - Importação, exportação,
balança comercial, acordos de comércio.

9. CONDIÇÕES DE TRABALHO - Segurança, índice de
acidentes de trabalho. fiscalização, insalubridade,
CLT, CIPAS.

10. CONTAS NACIONAIS - PIB. PNB, renda interna,
renda per capita, desempenho anual dos setores
primário, secundário e terciário.

11. DEMOGRAFIA - Êxodo rural, emigração, imigração,
censos, fecundidade, mortalidade, natalidade.

12. DIREITO DO CONSUMIDOR - Código, etc.
13.DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - Pena

de Morte, violência.
14. DIVERSOS
15.DIVIDA EXTERNA - Moratória, empréstimos interna -

cionais. FMI. política externa.
16. DIVIDA INTERNA - Despesa pública, compra e

venda de títulos da dívida, déficit público, divida
pública, gastos públicos.

17. ECONOMIA BRASILEIRA - Planos, programas e
políticas econômicas

18. ECONOMIA INTERNACIONAL - Situação econômi-
ca de diversos países.

19.ECONOMIA MINEIRA - Planos de governo, situação
financeira, política econômica estadual.

20.EDUCAÇÃO—Alfabetização. ensino 1 2 ,2, 39 graus,
crédito educativo, merenda escolar. matricula, apro-
vação, repetência; investimentos, custos, políticas e
programas.

21. EMPREGO - Emprego, desemprego, subemprego,
mercado de trabalho, demissão, dispensa, estabili-
dade.

22. ENERGIA - Elétrica, nuclear, hidráulica, álcool, pe-
tróleo, gás, carvão, xisto. alternativas energéticas -
biomassa. combustíveis.

23. FUNCIONALISMO PUBLICO - Legislação.
reestruturação. vencimentos, programas e políticas.

24. HABITAÇÃO - Condições de moradia, favelas, corti-
ços. conjuntos habitacionais, COHAB, SFH, aluguel,
especulação imobiliária, construção civil, imóveis.
políticas e programas.

25. INDICADORES ECONÔMICOS - Índices econômi-
cos diversos.

26. ÍNDICES DE PREÇOS - Custo de vida, TR, TRD,
INPC, IGP, INCC, IPC-IBGE, IPA, poupança, IPC-
FIPE, IPC-FGV, ICV-DIEESE, IRVF, BIN. VRF. UPC,
MVR. etc.

27. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Política industrial e
comercial, produção industrial, incentivos, investi-
mentos. concordatas, lucro. empresas e
microempresas, patentes, propriedade industrial,
política e programas.

28. LDO - Orçamentos da União, Estado e municípios,
Plano Plurianual.

29. MARGINALIZAÇÃO SOCIAL - Mulheres, negros,
índios, idosos. violência.
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10.1 ANEXO 1 - Lista de cabeçalhos de assunto usada pela GCP -Pesquisa

30. MEIO AMBIENTE - Ecologia, flora, fauna, rios, reflo-
restamento, area de proteção, poluição, agrotóxicos.
etc.

31. MEIOS DE COMUNICAÇÃO - Rádio. TV, Imprensa
falada e escrita, opinião pública.

32. MERCADO FINANCEIRO - Bancos intermediarios
financeiros, mercado de capitais. movimento e insol-
vência, bancos do Brasil. Central. Mundial. mineiros.
BNDES. BDMG.

33. MOVIMENTOS SOCIAIS - Greves, sindicatos. CUT.
CGT. USI, Força Sindical, associações de bairro.
movimentos populares. contribuição sindical.

34. MUNICiPIOS - Prefeitos, relação de municipios e
distritos, população. principais atividades econômi-
cas, data de criação.

35. PARTIDOS POLÍTICOS - Convenções, PT, PMDB,
PL. PTB. PSDB. PFL. etc.. programas. análises, refor-
ma partidaria.

36. PATRIMÓNIO CULTURAL - Política cultural, incen-
tivos, investimentos, museus. Arquivo Público Minei-
ro. etc.

37. POLÍTICA HÍDRICA/MINERARIA - Recursos, side-
rúrgicas. políticas e programas.

38. POLÍTICA MONETARIA - Emissão e oferta de moe-
das, 'open marketing'. Conselho Monetário Nacio-
nal.

39. POLITICA SALARIAL - Politica trabalhista. FGTS,
PIS. PASEP, política salarial, reajuste salarial, dissídio
coletivo.

40. POLÍTICA TRIBUTARIA - Reforma tributária, incen-
tivos fiscais, fundo de participação dos municípios
IPTU, ICMS. IOF, IPI. ISS. ITR. ITBI. IR .

41. PREVIDÉNCIA SOCIAL - INSS, aposentadoria, be-
nefícios. etc.

42.SAÚDE - Condições de saúde. fiscalização sanitaria,
condições hospitalares, medicamentos. planejamen-
to familiar. AIDS, cólera, alcoolismo, banco de olhos,
banco de sangue. drogas, fumo, geriatria, hanseniase.
homeopatia, aborto.

43. TEORIA ECONÓMICA - Conceitos. keinesianismo
monetario. marxismo. teoria clássica, etc.

44.TRANSPORTES —Aéreo, terrestre, maritimo, ferrovi-
ário. hidrovias, rodovias, passagens, tarifas, trans-
porte urbano. investimentos. DNER. DER. politicas e
programas.

PASTAS ESPECIAIS
45. PLANO DIRETOR
46. PRIVATIZAÇÃO
47. REGIÃO METROPOLITANA
48. MERCOSUL
49. ELEIÇÕES
50. REVISÃO CONSTITUCIONAL
51. FOME
52. ESCOLA DO LEGISLATIVO
53. OUTROS ESTADOS
54. FUNDOS
55. RECURSOS HÍDRICOS
56. RELAÇÕES EXTERIORES
57. SANEAMENTO
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10.2 ANEXO 2- Formulários

dn ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS SOUCrEAÇÃO E TRAMITAÇÃO
GERÉNLA-GERAL DECONSUJOPLA E POL)ISA	 1 INTERNA DE TRABALHOS

UTILIZAR UM IMPRESSO PARA CADA SOLICITAÇÃO

[SOLCITANTE

L ASSINATURA

	

	 DATA

TIPO DE TRABALHO

.J PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO	L. INFORMAÇÃO

E PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR	 NOTA TEONICA

E PROJETO DE LEI	 E INSTRUÇÃO

E PROJETO DE RESOLUÇÃO	 E REQUERIMENTO

E EMENDA	 r 1 PRONLEJO AME.TO

: COMUNICAÇÃO	 E PESQUSA

______ -	PARA USO DA GERNC;A-GER.AL DE CONSULTORIA E PESDUISA

TA

---,-

-J—,—

RECEBIMENTO

DISTRIBUIÇÃO PARA,

ELABORAÇÃO

REVISÃO:

DATILOGRAFIA.

REVISÃO FINAL

ENTREGA AO SOLICITANTE

08$ Em caso de flOwa Pn3o cace Pt.SXIW, dbase. ,ocdo-s. As todas tom.

RAZO DEEREGA CD TRASALO	_!	as ______ s)
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10.2 ANEXO 2— Formulários

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA-GERAL DE
TAQUIGRAFIA E PUBLICAÇÃO

AUTORIZAÇÃO PARA
FORNECIMENTO DE CÓPIA

DE PRONUNCLAMENTOS

AUTORIZO a Gerência-Gera! de Taquigrafia e
Publicação a fornecer cópias das notas taquigráficas
do(s) pronunciamento(s) na Reunião

do dia
SEM A MINHA REVISÃO.

DATA:
ASSINATURA

Goly u.1I_uw-
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10.2 ANEXO 2- Formulários

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COPIAS DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Solicito a Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação, nos termos da Deliberação da Mesa n9

479/90,0 fornecimento de cópia(s) do(s) pronunciamento(s) do(s) Deputados(s) ........................................

proferido(s) na .............Reunião .................................................realizada em

conforme apontamentos taquigráficos constantes de folhas	....................................

Belo Horizonte,	de	 de 19

RECEBI a(s) cópias(s) acima solicitada(s)

Em	de	 de 19

(assinatura legível)

ÕRGÂO:
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10.2 ANEXO 2- Formulários

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MIRAS GERAIS	REQUERIMENTOS FUNCIONAIS

GERSWCA GERAL OL sussou	 PROTOCOLO N-

A Gerdnc,aGørat de Pessoal,

matricula n' 	ocupante do cargo do

lotação no la)

com OohCiUir o sogumle

01 - ) D.cteraçao do Romuneraçao Mensal

02	) Uoslaração co Remiir*raÇAO Mensal, co. descontos

01 - ( ) 24 via do comprovante do Rendimentos para Imposto do Ronda Anual

C4 - ) Declaração pais S FI-). com no indices do reajustamento salarial no periOdo d- -	-	-

05-( ) Doclaraçao de P101800 de Trabalho.

06- ) Declaração do Situação Funcloiral para o INSS

07- ( j Declaração da Rormrurreraçao percebida nos 03 üttimos r,r0600 58ma I,rt5 junto ao (a)

CC - ) Averbação do Tempo do Serviço para fins do direito

09 - (Corlidão de Contagem de Tempo para fins do

ID- ( ) Informações sobro débitos referentes A Assistência Odontológica o MOdicoHotspitat3r.

II - 1 1 Lovantamonlo funcional para fins de -

• 2 - ( ) Levantamento sobre deaconlos no contracheque do môn do

código 081. razão

3 - ( ) Licença Gala (8 dias). cormlontme documento oro anona, no parIndo 0. —	— / — a —;	-

Licença LUIS 1 8diaS conformo docirmrrantoom anona, no peri000 de 	a - — —

IS - ) Licença Paternidade ( 5 dias conforme documento ora anexo, no poriodo do	1 _/ - a

6-) )Femiasregulamørmlares.flOPOriOd000 -- _'_ - a — _'_ e •'_..	a	-	—

17-) ) Alteração do orlas regulamentares do por iodo de — / —, - - a

pata

Pode delerroento,

Data — 1
	Assinatura
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10.2 ANEXO 2- Formulários

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO E	
FIMDffO

STADO DE MINAS GERAIS 1
ABC*IO DE FAMUA/ IMPOSTO DE ANDAGEPÉNCIA-GERAL DE PESSOA
PROTOCOLO PP

À Gerência-Geral de Pessoal,

O(a) abaixo assinado(a)
servidor(a) desta Secretaria, matricula 5v	 /	lotado(a) no(a)	 -	-
ramal	_, requer

1 - ABONO FAMILIAR
Concessão.

(Cancelamento, a partir de -
Restabelecimento.

2-DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRF)
( ) Inclusão de dependente.

Cancelamento de dedução, a partir de	 --
Restabelecimento de dedução, cancelada em	 -

RELAÇAO_DE_DEPENDENTE(S)

	

NOME	 PARENTESCO NASCIMENTO

01

03

04

05

06

07

Segue, anexa, a seguinte documenlção:
Cerlidão)ões) de nascimento ou casamento,
Declaração de que o dependente treqüenta curso de nivol superior (exigido para o filho maior de 21, até 24
anos).
Termo de Guarda fornecido peo Juiz de Direito da Infância e Juventude (exigido para o(a) filho(a) adotivo(a)
ou para guarda de menor carente)

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Sob fé de meu cargo e responsabilidade cml. DECLARO que

-Os dependentes acima relacionados são ofteiros. vrvem as minhas expensas e nao exercem prolissãc lucrativa
2 - Não recebo do Estado nenhum abono pelos mesmos, em decorrónca de Outro cargo
3- Meu cónjuge não percebe de Estado nenhum abono pelos mesmos itependentes
4 - Assumo, nos termos da Lei, o cornpomso de Comunicar á Gerõncia-Goral do Pessoal qualquer tato ex, circunstância

que determine a perda do direito á percepção OCr abono de IamSÉa ou a deduçao do Imposto de renda relativa ao
dependente

Data 

RESERVADO À GERÉNCIA-GERAL DE PESSOAL

Conceda-se, nos lermos legais, o requendo. a partir de

Em 	Gerente-Geral de Pessoal

RE01.1E1MENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 1W. MINAS GERAIS

 ABONO 0€ FA'UA/ IMPOSTO DE RENDA
PROTOCOLO t'P

MATRICULA	-	-	 NOME	-	- -	.'.e,.rr-s(uvçe., - DATA -
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10.2 ANEXO 2— Formulários

Ai1A..ESI.AmDOsstAD0DEMINASG}iAIS
GEiRÉNcIA-GERAL DE PESSOAL

REQUERIMENTO

A Geréncsa-Geral de Pessoal.

O(a) servidor(a) abaixo assinado(a) requer o pagamento de mês(es) de suas férias-
prémio, convertidas em espécie. na forma do disposto no item] Ido art. 31 da Constituição do Estado,
reg ulamentado pelas Deliberações da Mesa flQ5 398/89 e 431190.

Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, __de ____________de 19

Assinatura do(a) Requerente

Nome:
	 Matr.: ____

Lotacão:	 Ramal: ________ Nasc.:_ /_ /_,,,, Admis.:_ I_ í_
Cargo ou Função:
	 I Padrão AL—

Categoria:	fl Efetivo	 Recrutamento Amplo

c Grupo de Execução

RESERVADO A GERENCIA-GERAL DE PESSOAL

O(a) servidor(a) tem assegurado	 mès(es) de férias-prêmio referente(s)
ao(s) ____________ decénio de serviço público, conforme certidão(s) no(s)

Em - / - / -

Informante

Autorizo o pagamento de ______ mês(es) de férias-prêmio, nos termos da legislação
em vigor e à vista de disponibilidade financeira e regulamentação em vigor.

GPE

Gerente-Geral de Pessoal

Base de cálculo para pagamento no verso

	

-	-
ASSEMBLÉIALEG1S1ÀTIVADOESTADODEMC4ASGA1S

GERÉNCIA-GERAL DE PESSOAL

NOME	 1 DATA	G'E-AT!SERVIÇOS
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10.2 ANEXO 2- Formulários

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA-GERAL DE PESSOAL

SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

O(a) interessado(a) deverá devolver o presente formulário, prenchido a

máquina., à Gerência-Geral de Pessoal, ocasião em que assinará o impresso próprio.

ENDEREÇO:

Rua:	 apto:
Cep:	Cidade:

Declaro que assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade dos
dados apresentados neste formulado.

Belo Horizonte, _de	 de 19_

Assinaxura
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10.2 ANEXO 2— Formulários

GRUPO ESPECCO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DE APOtO À

GERÊNCIA-GERAL DE PESSOAL

	

	 REPRESENTAÇÃO
POUT1CD-PABLAUENTAR

erénca-Goral de Pessoal,

Nos temos da Resotuçâo n 5 100, de 291619. comb.rtada comi a Resoiução n' 5 130. de 4;S93. asS3

nlormar•lhes a nova cornpoaáo de meu Gaoeteestartdo sterile de que esta sohcrtaçào deverá ter entregue,

devidamente protocolada, no 1 9 andar. Ed. Tiredentec, GPE - Atendimento e Serviçoc. no período

compreendido entre 15 e 23 do mis em curto, e que a alteração era propoeta vigorará a partir do dia 1 0 do

próximo mia, pelo prazo mínimo de 60 (easenta) diac.

Em__de
Assinatura do Deputado

1iNETE DO DEPUTADZ



10.2 ANEXO 2- Formulários

REEM8OLSOAE?LÉIA LEGISlATIVA DOESTADODE AS GERAIS	*jo C3%Ec*/tDuCAçAoGERlCIA-GERAL DE SAÚDE E ASSISTENCLA

SeI,to o reemboo øe d~3a5 releqef*, ao Au.bo C ed1efEducaço. cocfome docm.erItaçáo em anexo e
de acordo com. as noma

DADOS	
raular	 Matricula	DV

TAR

Vac,	Ta,	5IA
PaF	 R.wt	Rei

a
DADOS— à

DO
DEPENDENTE

TOTAl.

OB& 01- Msd.	 03 - M.nad.Ecola E.cda
02- Con0L M.,d.	 04- C4n. M.,oade EcoU	aad

(ANEXAR RECIBOS)

GERAL DE SAÚDE E ASSlSTÉNCV,	 AUXJUO CRECHE/EDUCAÇÃOASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE !IAS GERAIS	 REEMBOLSO
GERÊNCIA 

	1DV 1 Data	 6o. Reobo,	DSA-Co.we,,.e

S4C CC
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10.2 ANEXO 2 -Formulários

A.Ç$1MBL1À LEGISLATIVA DO ESTADO DE ?.NAS GERAIS	 PED4DO DE
iERAGEAL 'E	E PATRC	 AQ(USÇAO DE MATERIAL

ASNATUtJ COUAR CoSETcO SC, * E	 1	 1

DD ssvEi PrLA GE q ÊNCIA CU CAA

[	
co. * corta øO —a:n para OSOO• se pc, se c.cuOa pcõc Ar.0Z2J.ZO0. Que	e roQçort.Wo4 p.a as garoa.
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10.2 ANEXO 2— Formulários

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	 REQUISIÇÃO DE MATERIAL
DO	 ;DE CONSUMO

ESTADO DE MINAS GERAIS	 RMC N2

ORGÃO! GABINETE:	 - ASSINATURA DO CREDENCIADO! MATRiCULA:

PREVSAO E CONTROLE	cPEDIÇÃo	RECIBO:	 DATA:

ASSINATURA/ MATRÍCULA
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10.2 ANEXO 2- Formulários

D:FEDIÇÃO
Õ ASSEMBI1À LEGISLATIVA DO RTADO DE MDJAS GERAIS DE

148	 oo.: UG. 1



102 ANEXO 2- Formulários

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO	 SOLICITAÇÃO DE
ESTADO DE MINAS GERAIS	 REPRODUÇÃO

CARTÕES	 RYOBI - Acima & 100 cópias

MIMEÓGRAFOS	 XEROX - Até 100 cópias

ÓRGÃO SOLICITANTE-

ÃO 1 NO-PÁGINAS(A)
	

N CÓPIAS(B)
	

TOTAL CÓPJAS(A x B)

DATA	 ASS.

TOTAL DE CÓPIAS:

Cód.:08.01.021-8

ESPECIFICAÇ
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10.2 ANEXO 2— Formulários

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1	EXPEDIÇÃO DE FAXGERÊNCIA-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS

ENDEREÇAMENTO / COVERSHEET

RUA RODRIGUES CALDAS. 30	 TELEFONE (031)290-7000
CEP-. 30190-921 BELO HORIZONTE	 FAX (031) 290-7770	 CGC 17.516/113/0001-47
MINAS GERAIS / BRASIL	 TELEX 33977	 INSC. ESTADUAL: ISENTA

NOSSA REFOURREF.N2 	DATA/DATE 
PARA / TO-
AT ` A TT.
CIDADE /CITY ______________ PAÍS /COUNTRY: _______________ FAX'
DE / FROM:

ASSINATURA / SIGNA TURE:

TOTAL DE COPIAS, INCLUSIVE ESTA / TOTAL NUMBER OFPAGES, INCLUDING 71-lIS CO VER SHEET:

CÓPIAS! COPIES:
DESTINATÁRIO  RECIPIENT:

NOTA PARA O DESTINATÁRIO:	 NOTE TO RECIPIENT:
EM CASO DE PROBLEMAS NA RECEPÇÃO	 IN CASE OFANY PROBLEM CONcERNING THIS REGEPTJON
FAVOR CHAMAR (031) 290-7774 / FAX: (031) 290-7770	PLEASE CALL (031) 290-7774 / FAX (031) 290-7770
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10.2 ANEXO 2— Formulários

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	ACOEfi
DO	 DESERVDOTC*SÀ

ESTADO DE MINAS GERAIS	FORA DO HORÃUãCtE1
LóRGÃO / GABfNE7E

COMUNICO Ã GERÈNCIA DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA QUE FICAM AUTORIZADOS
O ACESSO E A PERMANÉNCLA DOS SERVIDORES ABAIXO-RELACIONADOS NAS
DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO/GABINETE. NO(S)
NO HORÁRIO DF 	HORAS.

NOME	 MATRIQULA

JUSTIFICATIVA

DATA:
ASSINATURA TITULARIRESPONSAVEL -

RESERVADO À GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA

DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL - MATRICULA

O65: É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO

151



10.2 ANEXO 2— Formulários

ICG - PORMULARIO DE ATUALIZAÇÃO

USUARIO:	 DATA ZNCAKINBÃENTO:	/

SUGESTÃO

DOCUMENTO DE ORIGEM:

USE -

NE/UP/TR (inclua as opcões requeridas)

OBSERVACOES:

RESERVADO A COMISSÃO DE TERMINOLOGIA
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10.2 ANEXO 2- Formulários

f	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA-GERAL DE ORGANIZAÇÃO E INFORMÁTICA

GERÊNCIA DE PRODUÇÃO
REQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO A LASER

CABEÇALHO

21 PLrAO/SETOR 

1 2 'TEONE 

2 3AA 34 $OUC7A3 -

RESERVADO À INFORMÁTICA

DATA	 iORA

32 PEDIDO RECEBIDO NO C.P.O P06- 	DATA	 HORA

3.3 MODELO P6ONTO ei APROVADÃO AVISADO, A DATA	.	 HORA

34 u.100!..O PARA APROVAÇÃO ENTREGUE A. 	DATA.	 MORA

$ MCDELO APROVADO/ALTERAOO RECIDO POP. 	DATA-	 /	lORA

36 sERvIço EXECUTADO POR 	DATA	/	 MORA

3 DSVOL2P.30 À RECPÇÃ3 POR. 	 -C P.4

26 SERVIÇO CONCLUIDO AVISADO A	 DATA 	MORA

-	 PROTOCOLO

NOME 30 DEPUTADO 	4.2 N PEDIDO ..... .... . ____________

43 71P0 36 SERVIÇO-	BASICO	 DIRETA	 CAR

CATA DA SCJCTAÇAC	 /	MO6	 DATA DE CEVOL2.22ÃO.	1	.	CR.I.

45 RECEBIDO POP	 46 RUBRICA-

l. H36.1.	 ZLEPONE

-	 TIPO DE SERVIÇODOCuMr'i'ro BASIC0
NUME10 226 PAGINAS
NUMERO 226 COPIAS POR PANAS

MALA DIRETA
Qrj11D4E DE RE3STROS.	.,_. ....-- ..............................._________________
NÚMEPC 36 OIS0IJETES 
crÃo

'O 36C.AJ12.SC
Qut.1.1TAOE DE
NUME63 DE OISOUETES

ml



11 ÍNDICE (Informações Básicas Administrativas)
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Acesso à Casa fora do horário-núcleo ..........................................................................................................122

Agendadas comissões ....................................................................................................................................90

Agendadiária da ALEMG .......................................................................................................................113/115
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Arquivo... ........................................................................................................................................................... 97

Assembléiaon une ...........................................................................................................................................96
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Audiênciaspúblicas regionais .....................................................................................................................88/97
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Banco de Potencial de Gerenciamento e Assessoramento .........................................................................1 32

Boletins - edição ...........................................................................................................................................114

Cadastrode usuários da UNIMED-BH ..........................................................................................................1 06

Cartãomagnético ..........................................................................................................................................103

Chaveiro.........................................................................................................................................................120

CircuitoInterno de TV ....................................................................................................................................114

Comissões - composição ................................................................................................................................90

Comunicaçãode ocorrências ........................................................................................................................122

Consertosdiversos .........................................................................................................................................120

Convéniosmédico- odontológicos ..................................................................................................................106

Correspondência - expedição .......................................................................................................................11 9

Correspondênciaoficial ....................................................................................................................................82
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115
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Manutenção e reparos diversos .....................................................................................................

Material de consumo - requisição ..................................................................................................

Material permanente - solicitações diversas .................................................................................

Mesa da Assembléia - normas e diretrizes ...................................................................................

Minutas- elaboração ......................................................................................................................

Mobiliário - conserto .......................................................................................................................

Normalizaçãode publicações .........................................................................................................

Notastaquigráficas ..........................................................................................................................

Obrasdiversas - solicitação ...........................................................................................................

Orçamentodo Estado .....................................................................................................................
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Revistas— edição ................................................................................................................................... 114
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Revistado Legislativo ..............................................................................................................................88
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"Informações Básicas" foi composto em SWITZERLAND, 7, 10, 12, 14, e BANGKOK 18, pela Gerência
de Comunicação Visual da Gerência-Geral de Comunicação Social, em março de 1995.
Impresso pela Gerência de Reprografia e Transportes da Gerência-Geral de Serviços Gerais
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