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APRESENTAÇÃO

Ecom jiistiticada sausfacio pie oferecemos ao público esta 2 edição do nosso Manual de Redação Parlamentar.
Revista e aprimorada, a nova versão certamente vem confirmar o êxito da anterior.

A cdição do manual significou para esta Casa um avanço importante na difusão do conhecimento especializado e contribuiu
para o estabelecimento dos rumos de urna política de redação. O manual constitui hoje urna ferramenta indispensável para
os que de algum modo trabalham com textos legislativos; tornou-se também, como se pretendia, urna referéncia tcónca
para as atividades de formação e, em escala mais ampla, para a própria discussão dos procedimentos da elaboração legislativa.

Para nossa felicidade, o impacto da primeira publicação não se Limitou à Assembleia de Minas Gerais e às câmaras
municipais do Estado, que a acolheram com entusiasmo; o Manual de Redação foi bem recebido e é consultado em outras
casas legislativas e órgãos de governo em todo o Brasil, o que nos serviu como incentivo paraenriquecer a publicação e
renová-la.

Num momento em que esta Casa se empenha cm imprimir uma maior racionalidade a sua produção legislativa, a fim
de garantir uma legislaçào cada vez mais consistente e acessível ao cidadão, esta 2 edição vem nos lembrar que tal objetivo
não será alcançado com ações avulsas ou espaçadas, mas somente com um esforço persistente e continuado.

ALBERTO PINTO COELHO
'RI .II)I\li I'\ \r\IiII.I\	.1	,II\IR	IRi;<I \IRR



PREFÁCIO À 2 EDIÇÃO

Passados dois anos da primeira edição deste manual, período durante o qual se pôde. submeter (1 ICXIO i critica atenta
dos que o acolheram, temos agora a oportunidade de apresentar ao público esta nova versào, que aperfeiçoa, corrige e
amplia a primeira.

() conteúdo e a estrutura do livro continuam basicamente os mesmos. Cada urna das partes, no entanto, foi revista e
atualizada, alguns modelos foram substituídos ou acrescentados, e lacunas ou excessos da primeira versão foram, na medida
do possível, corrigidos.

No capítulo referente à elaboração de projetos de lei, foi incluída, adaptada ã realidade do Estado, uma lista com questões
fundamentais a serem investigadas no momento da concepção da lei - a chamada c/.ieck/isl -, com o objetivo não apenas de
auxiliar o legislador, mas também de destacar a unportancia que um estudo de impacto tem no esforço de dar clareza ao
texto e consistência à lei.

;\lérn disso, vem enriquecer este volume um glossário de termos parlamentares, com o qual se oferece ao leitor não
especializado uma noção básica sobre termos que, de uso corrente no parlamento, referem-se a lemas adjacentes à redação
parlamentar.

:\ linha teórica do manual também se mantém: dá-se preferência às diretrizes e às recomendaçôes, em vez da regra;
valorizam-se a experiência e a riqueza das atividades práticas, por meio de exemplos e modelos selecionados a partir das
situações de trabalho, incentivam-se, sempre, a reflexão e a busca de soluçôes inteligentes para problemas concretos.

Sabemos que os textos produzidos em órgão ,,, públicos são resultado, muitas vezes, de um processo de escrita coletiva,
desenvolvido em situações variadas, que requerem, a cada passo, um movimento distinto de quem escreve ou corrige. Por
outro lado, o sentido desses textos - seu impacto, sua concreção - é sempre construído em função da realidade de que
fazem parte e de seus intérpretes, especialmente tio caso das leis. Nessas condições, um texto não pode ser visto como iiiii
mero pedaço de papel ou um modelo a ser copiado: o lugar do texto é o da interação, que exige cuidado e mobilidade - na
escrita, na reescrita, na interpretação. Um manual de redaçào pode ser uma ferramenta útil nesse jogo, mas não retira dos
seus atores autores, redatores, intérpretes, leitores - a responsabilidade sobre as coisas que as palavras criam.

0 Coordenador



PREFÁCIO À ia EDIÇÃO

D0 trabalho cuidadoso e persistente de várias equipes, integradas por servidores do Poder Legislativo de Minas Gerais
e reunidas sob cficicnte coordenação, resulta este Manual de Redação Parlamentar, cujo conteúdo retrata, a um só tempo,
a fonte genuína de que provém - os textos produzidos no cotidiano da Assembléia - e a atuação consciente e criativa dos
que intervêm na sua reelaboração.

Muito me honra a incumbência, recebida da l)iretona 1 .cgislariva, de prefaciar este manual, que concretiza o propósito
de seus idealizadores de oferecer um referencial atualizado e seguro a quantos se dediquem à tarefa de redigir documentos
parlamentares na Assembléia de Minas, e tnesiflo em outras casas legislativas.

É por demais gratificante compulsar um trabalho desse porte, particularmente para quem exerceu, por mais de duas
décadas, atividades de redação parlamentar e de consultoria técnico-legislativa na Casa e, algumas vezes, constatou a
necessidade de textos norteadores dessas atividades.

Este manual revela o profissionalismo e a competência dos servidores responsáveis por sua elaboração, e evidencia
que cstào em boas mãos as funções de apoio às atividades legislativas, fiscalizadoras e políticas do Parlamento mineiro.

Estruturado e elaborado de forma clara, coerente, didática e inovadora, o manual apresenta diretrizes de redaçào e
regras de padronização dos documentos parlamentares nele indicados, que compreendem as proposições do processo
legislativo e OS documentos de ordenação do processo legislativo, os atos normativos internos, os textos de correspondência
oficial, os documentos técnico-consultivos e os pronunciamentos parlamentares.

l:in seguida à identificação de cada tipo de documento e anteriormente aos dados conceituais ou informativos a ele
pertinente ,;, é feita remissão precisa a uni - ou a mais de um - modelo que dele se apresenta.

Além de conjugar, de forma admirável, teoria e pratica, o manual, cujo principal objetivo é favorecer o trabalho do
redator, relaciona as Convenções Gráficas e de Estilo adotadas na Assembléia.

São dignos de registro trabalhos anteriormente editados pela Casa, entre cies o Manual de lnformaçôes Básicas, nos
quais se procurou consignar conceitos e modelos de proposições do processo legislativo, ou mesmo de comunicações oficiais
e atos normativos.

Todavia, o manual ora editado vem atender a um novo contexto e a um novo tempo, em que já se cuida de uiiia'['corra
Geral da Legislação, e a tipologia legislativa retrata a influência das transformações verificadas na própria forma de atuação
do Estado.

As inovações relativas à atividade de elaboração legislativa decorrem, cm especial, da promulgaçào, cm 9 de julho de
2004, da Lei Complementar n.° 78, que dispõe sobre a elaboraçào, a alteração e a consolidação das leis do Estado de
Minas Gerais, e que, embora tome como parâmetro as disposições da Lei Complementar Federal n° 95, de 26 de fevereiro
de 1998, contém preceitos inovadores e atende às especificidades do processo legislativo mineiro.

() manual contém considerações gerais sobre a lei complementar estadual e a repercussão de suas normas na
produção e na sistematização das leis do Estado.

Por todos os motivos. é bem-vindo o Manual de Redação Parlamentar, que vem a lume quando o papel do Poder
Legislativo se reafirma e se consolida, e a maior parucipaçào dos diversos segmentos sociais implica a produçàu de novos
documentos. de que é exemplo eloqüente a proposta de ação legislativa, objeto de parecer da Conuissào de Participação
Popular, uma das maiores e mais recentes conquistas da cidadania.

NA'IÁLIA DE MIRANDA FREIRE

\ii_.iiciil)in	I,(\III1'I<\\	-1LII(;.
i..-Rijjioi 1*. t:UmI\Iis I'.%RI.\ftNlRLsI.
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0 parlamento, como espaço de representacão, abre-se a cenas e linguagens variadas, que dialogam e se confrontam
segundo motivaçies e propósitos distintos. Compreender as relações que se travam nessa arena e os papéis reservados
a cada um dos atores envolvidos (parlamentares, técnicos, cidadãos) é unia condição para o adequado aproveitamento
das técnicas de redação parlamentar. 1-1 preciso, assim, distinguir as instâncias de trabalho (o político, o técnico, o
administrativo), os interesses e as responsabilidades (o institucional e o partidário, o 1)Ú1)iico e o particular, o singular
e o coletivo) e, ainda, OS discursos (as palavras e os textos).

Redigir um documento parlamentar é verificar, em cada caso, o peso dessas diferenças e, a partir delas, construir o
texto, num esforço conjugado de técnica e interpretação.

Os textos produzidos na Assembléia

Os textos procuzidos na Assembléia Legislativa, articulando funções de natureza técnica, política e administrativa, dizem
respeito, basicamente, a dois grandes campos de trabalho: o das atividades parlamentares (legislativa, fiscalizadora e política)
e o da organização institucional.

Os textos relativos ao primeiro campo correspondem aos documentos parlamentares e constituem o objeto deste manual.
Os textos relativos ao segundo campo, que o manual não investiga, são elaborados paralelamente à atividade parlamentar e
envolvem trabalhos de representação jurídica, de comunicação institucional, de formação de pessoal, de criação de
conhecimento pe;quisa e memória) e de administração de serviços.

Embora a natureza e as funções desses textos muitas vezes se confundam, gerando uma escrita híbrida, de difícil
classificação, é possível agrupa-los da seguinte forma:

Documentos parlamentares

Textos de natureza técnico-legislativa: são aqueles relacionados com o processo legislativo l op r1ari 1c' dito, por
cuja autoria e efeitos re'poiidem os parlamentares. Incluem as propostçôes(propostas de emenda à Constituição, projetos
de lei e de resolução, emendas a projeto, reqtieriii1efltoS, pareceres e relatórios de comissào) e os documentos de
ordcnaçao do processo legislativo (ata, edital de convocação, ordem cio dia, decisão da Presidência).

Textos de natureza político-administrativa: são aqueles elaborados em razão das atividades político-administrativas
da instituiçao. Tais documentos são assinados por parlamentar, no exercício de uma competência executiva
regimentalmente prevista, ou por servidor, no desempenho de uma atribuição funcional. Incluem-se entre eles os atos
normativos internos e (is textos de correspondência oficial.

Textos de natureza técnico-consultiva: elaborados e assinados por consultoria especializada, servem como
informação ou advertência técnica sobre matéria determinada, com o objetivo de subsidiar o parlamentar em sua
atividade política, ou órgão da Casa, em sua anvidacle institucional. Trata-se das informações e das notas técnicas.

Textos de natureza política: são os relativos às manifestações parlamentares de cunho predominantemente político,
de caráter individual ou partidário. Incluem-se neste rol os pronunciamentos (discursos).

Outros textos produzidos na Assembléia

Textos de natureza jurídico-institucional: so basicamente os textos elaborado is pclii Órgão de reprcselitaca.o judicial
do Poder Legislauvo - a sua Procuradoria. I)isunguem-se dos demais principalmente pelo conteúdo especificamente
j urídico e pela 1iiter!lcc com o Poder Judictáno.

Textos jornalísticos e de divulgação institucional: destinados aos públicos interno e externo da Assembléia, adaptam-
se aos meios pelos quais sao veiculados. lêm por finalidade divulgar o conteiido da legislação e as atividades do Poder
iXgislauv() e prestar esclarecimentos à sociedade, por meio da imprensa. Esses textos procuram tratar os fatos em linguagem
coloquial, acessível ao público, distanciando-se, quando possível, do jargão jurídico e técnico.

Textos acadêmico-institucionais: trata-se de estudos e ensaios teóricos sobre qucsrôes relacionadas com o Poder
Legislativo. divulgado, cm periódicos, CO() os "Cadernos da Escola do Legislativo", ou em publicações especiais.

Textos administrativos: sio OS documentos relacionados com a atividade de organização dos serviços administrativos
da Secretaria da Assembléia e dos gabinetes parlatïentares
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A linguagem parlarnelitar

Arcdaçao de documentos parlamentares observa, de modo geral, os princípios que orientam a administração pública e
servem de referência para a redação de textos oficiais nos órgàos públicos. A diversidade de pessoas, de interesses, de
culturas e, por extensão, de textos que fazem parte do trabalho de urna Casa Legislativa deve servir, no entanto, como sinal
de atenção para o aproveitamento adequado desses princípios na situação específica de produção de um texto parlamentar.
A abertura a diferentes tipos de discursos e perspectivas é uma marca típica dos parlamentos e tem impacto direto sobre a
forma como os documentos parlamentares são redigidos.

Uru dos mais importantes princípios da administraçào pública, o da publicidade, implica, do ponto de vista do redator, a
necessidade de que o texto possa ser lido e compreendido pelo maior número possível de pessoas. É por isso que se bus-
cam a clare'a e a precisão da forma, e é por isso que a simplicidade e a comisão devem ser tomadas como marcas da linguagem
parlamentar.

O domínio público exige, também, que os atos e as realizações de seus agentes tenham fundamento de ordem pública e
se façam sem idiossincrasias, descolados de motivações de ordem pessoal. Essa diretriz indica, na redação dos documentos
públicos, a linha da impsoa/idade, que não deve significar rigidez e deselegância, mas sim oh,iei,v,daele e racionalidade. Um texto
impessoal evita a manifestação de opiniões e impressões pessoais sobre o assunto tratado, o uso de figuras de estilo, como a
metáfora ou a ironia, e se prende àjrma/idadi.

A fi,rmalidade, no grau cm que ocorre na esfera pública, não pode ser confundida com eruditismo, assim como a
simplicidade não admite a vulgaridade. A formalidade da escrita supôe um disianciamenlo entre os interlocutores e um grau
maior de re/lexào sobre a linguagem utilizada, o que afasta da escrita os traços da espontaneidade e da intimidade. A simpli-
cidade, por sua vez, tem a ver com o emprego de termos acessíveis, com a sintaxe direta, com frases sem rcbuscamcnto.
Um texto simples evita hcrmcusmos, excessos, inversões e jargões e só utiliza termos técnicos na medida cm que forem
necessários ao assunto tratado.

Outra característica dos documentos públicos é a padivmação. As regras de padronização de textos atendem às necessi-
dades de classificação, indexação e organização de documentos (sua sistematização e arquivamento). Pretende-se com isso
tornar mais fácil para qualquer pessoa o acesso, a consulta e a leitura dos textos. A padronização, no entanto, não pode
tornar-se, em si mesma, a finalidade de um procedimento.

Pode-se dizer, assim, que os documentos parlamentares, salvo os pronunciamentos, que têm uma dicção bastante peculiar,
devem buscar a clareza, a precisão e a simplicidade, por meio de urna escrita que adote a formalidade e a impessoalidade e
atenda aos padrões de	da norma culta.

A adequação do texto e o papel do redator

Sem prejuízo das recomendações gerais referentes à forma da redação parlamentar, há ainda uma, muito Importante,
que, de cerro modo, coordena o aproveitamento de todas as outras. irara-se da diretriz de idequaao do texto à situação de
elaboração. Tanto o texto de um projeto de lei, por exemplo, que é complexo e sujeito a inúmeras interferências e mutações,
quanto, num outro extremo, o de um oficio, que é singular e feito em condições mais estáveis, suportam, cada a um a seu modo,
uni processo de adaptação às circunstâncias em que são produzidos. Esse processo de a/ustameii/o do texto e de sua lingua-
gem ao vnIe.vIo da elaboração, de modo a obter sempre o melhor texto possível, é fundamental no âmbito das atividades
parlamentares.

Os redatores parlamentares têm uma tarefa e uma responsabilidade cruciais nesse procedimento. São eles que, de acordo
com fatores concretos, de ordem técnica, política OU administrativa, vão preparar o texto e modular a sua linguagem (a
estrutura, a sintaxe, o vocabulário, o grau de formalidade), considerando especialmente a finalidade do documento e o seu
destinatário.

O redator pode ser considerado, nessas condiçôes, unia espécie de mediador /inüLittr, das condições e das pessoas (e seus
diferentes discursos) que atuam na elaboração do documento. O redator avalia e apresenta, em cada caso, a redação que
parece ser a mais adequada. Redigir um texto é, assim, um ato de inteP7'eiaçào. Sabe-se, por Isso, que nenhuma diretriz é
absoluta: quando se quer aprimorar um aspecto do texto (a precisão, por exemplo), pode-se, sem querer, perder em outro
(por exemplo, a elegância).

Nem sempre é possível conciliar todas as recomendações para a boa redação de um texto. Cabe ao redator buscar o
equihbricn e o kirdo possível, a cada vez. Entre os muitos fatores que condicionam a redação de um documento parlamentar,
podemos enumerar aqui os mais comuns, que devem ser ponderados Pel o redator no processo de adequação:
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A autoria do texto
E preciso distinguir quem ao/na o texto (e responde por ele) de c1ueni o n'dge. 1 : preciso também saber quando a
autoria de um texto será atribuída a um órgfio colegiado (urna comissão, por exemplo) ou a urna só pessoa (um Deputa-
cio). Essa disnncào tem influência no modo de enunciar o texto (o ponto de vista a partir do qual ele será apresentado e
as vozes argumentativas que serão utilizadas).

O destinatário do texto

Trata-se de verificar quem é e quantos sã<) os destinatários, qual é o universo a que o texto se destina. Entram aqui
informações como a turrnaçao técnica, política e cultural do destinatário, o grau de proximidade com o autor do texto e
a hierarquia entre eles.

A finalidade do texto

Deve-se verificar qual é ob jetivo do texto: (mmmLur ou in/r/mlr (um olício): onvencrr (um pronuncianleilto); itisinhir (urna
nota técnica); opinas; avaliar ou criticar (um parecer); decidir (um ato da Mesa); reÁ'hh/ar ou ,,orrnat,ar (um projeto de lei);
n'iit,'ar (uma ata): n'la/ar (um relatório).

A natureza da matéria

Trata-se da área cm que o assunto se insere de forma predominante: o domínio técnico, político ou administrativo.

O grau de publicidade do texto

precis sal.cr se o texto será publicado e, em caso afirmativo, cm que veículo de Comunicação.

As normas e as convenções estabelecidas em relação ao documento

São determinações conslitucionais, legais e regimentais, bem como as instituídas pela Assembléia, para efeito de padro-
nizaçao.

As circunstâncias políticas e administrativas

l)evc-sc ponderar a interferência de "Iobbics", a discricïonariedade política e a conveniência de certas ()pcocs de reda-
ção.

O prazo para a redação.

A praxe parlamentar (a tradição).

A orientação deste manual

() esforço empreendido por este manual é o de apresentar diretrizes para a elaboração dos diversos tipos de textos
parlamentares e, ainda, fixar regras de padronização desses documentos. Concebe-se assim, de inicio, uma distinção entre o
que é urna orientação para o redator, interpretável cm cada caso, e o que se firma COmO convenção, gráfica ou de estilo,
destinada a uniformizar a redação dos documentos parlamentares em geral.

A construção de textos se dá no terreno movediço das palavras e do sentido. Esse trabalho de criação uno aceita nor-
mas taxativas, que quase sempre se revelam ineficazes diante de situações imprevisíveis. Mais interessante, quando se lida
com a variedade e a indefiniçào, é formular recomendações e eXernpk)5, que auxiliam a inteligência do redator no seu
trabalho diário, sem engessá-lo. O manual quer, assim, apresentar didaucamente, de forma refletida e condensada, o resul-
tado de anotações e experiências sobre a 1)rodUÇào de textos parlamentares, em um trabalho que buscou enriquecer-se COlil

a pesquisa acadêmica sobre o assunto.
Não há texto que nasça de modo automático ou por meio de fórmulas mágicas. Também não há modelos absolutos de

textos sue possam ser copiados em qualquer situaçào. Urna lei bem elaborada, por exemplo, não é o resultado da
aplicação de urna receita de correção processual e jurídica. É. quase sempre, o resultado de urna negociação entre
vários interessados, na qual o texto é feito e refeito sucessivamente, sem possibilidade de atingir uma suposta perfei-
ção. A estética desse texto é, de certo modo, sula. no sentido de que na(> comporta a assepsia de formas clássicas ou
monolíticas autoritárias. O texto de urna lei é objeto de discussão e negociação: nesse campo intervém o redator,
para articular da melhor maneira possível, segundo (1 conhecimento que a técnica legislativa lhe oferece, a linguagem
do documento.
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Os vários modelos e exemplos que o manual apresenta, na tentativa de configurar uma quase tipologia de textos,
devem ser tornados corno referência para casos scmclhantcs e têm o objetivo de tornar mais concreta a visão do
redator sobre as questões mais comuns. O manual adota, assim, uma estratégia problematizadora da produção de
textos dentro da Assembléia Legislativa. Em vez de apenas prescrever normas, atitude que talvez sugerisse uma
convicção idealista e distanciada do cotidiano, o manual tenta trazer à luz problemas recorrentes de redação, dificul-
dades que se repetem, e com isso oferecer um campo mais pragmático - não automático - de soluções.

E preciso salientar, por fim, que o manual tenta explorar, na medida do possível, principalmente no que se refere
aos textos normativos, aspectos, às vezes, pouco investigados dos documentos parlamentares, sob uma perspectiva
antes lingüística do quejurídico-processual. Essa opção tem o propósito de encontrar soluções possíveis para proble-
mas de redação que, submetidos apenas a um olhar predominantemente j urídico, privam-se de uma lógica alternati-
va, para certos casos, talvez, mais eficaz.
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Proposições do
Processo Legislativo



matérias destinadas à apreciação dos parlamentares. em Plenário ou em comissão, são apresentadas por meio de
um instrumento formal, quase sempre escrito, ao qual se dá o nome de proposição. Esse documento é discutido e votado
pelos parlamentares e constitui o objeto do processo legislativo.

\ proposição pode consistir em um projeto) de legislação (proposta de emenda à Constituiçào, pro j eto de lei complementar,
ordinana ou delegada, projeto de resolução), um veto do Chefe cio Executivo ou outro documento a ser apreciado pelos
Deputados (emenda, requerimento, recurso, parecer, representação popular, proposta de ação legislativa, mensagem
governamental).

Para elaborar adequadamente uma proposição, é necessário observar as normas da Constituição do Estado e do Regimento
Interno, as diretrizes estabelecidas na legislação específica e, ainda, as recomendaçces técnicas e as convenções, como as
cotiUdas neste manual. Ao con j unto desses preceitos e orientações chama-se genericamente Técnica Legislativa. O objetivo
deles é conferir à proposição a forma mais adequada à sua finalidade, garantir a clareza do texto e facilitar sua interpretação
e aphcaçao em cada caso.

Este manual ocupa-se de dois grupos de proposições. Em primeiro lugar, são examinadas aquelas que constituem °
objeto central do trabalho legislativo e se apresentam na forma de texto normativo: os projetos de lei e de resolução e as
propostas de emenda à Constituiçàc, bem como as emendas, na condição de proposições acessorias. os documentos desse
grupo são aqui chamados de proposições normativas.

Em segundo lugar, examina-se o grupo das proposições que têm uma função adjacente no processo legislativo e nào se
apresentam sob a forma de texto normativo: o requerimento, o parecer, o relatório de comissão parlamentar de inquérito e

(T( )fl)tSÍ &spccial o ( rrCtINO.

Proposições normativas

LO processo legislativo: considerações geraisj

O processo legislativo é um conjunto concatenado de atos l)reor(1e1u1cis (iniciativa, emenda, votaçâo, sanção, promulga-
çào e publicaçào), realizados pelos órgàos legislativos com vistas à formaçâo das leis em sentido amplo. Seu objeto é, pois,
a elaboração dos atos normativos previstos na Constituição.

Distinguem-se três fases no processo de elaboração das leis:

a) fase introdutória: corresponde à iniciativa, que é a faculdade de propor um projeto de lei, atribuída a pessoas nu
órgãos, de forma geral ou especial; é o ato que desencadeia o) processo legislativo;

b) fase constitutiva: compreende a deliberação e a sanção. E a fase de estudo e deliberação sobre o projeto proposto;
inclui os turnos regimentais de discussão e votação, seguidos da redação final da matéria aprovada.

Essa fase se completa com a apreciaçào, pelo Executivo, do texto aprovado pelo Legislativo. E a intervençào do Execu-
tivo na construção da lei. Tal apreciação pode resultar no assenwnent() (a sanção) ou na recusa (o veto). A sanção transfor-
ma em lei o projeto aprovado pelo Legislativo. Pode ocorrer expressa ou tacitamente. .\ sanção é expressa quando o Exe-
cutivo dá sua concordáncia, de modo formal, no prazo de 15 (lias contados cio recebimento da proposição de lei, resultan-
te de proj eto aprovado) pela Casa Legislativa. A sanção é tácita quando o Executivo deixa passar esse prazo sem manifesta-
ção de discordància.

Pode o Executivo recusar sanção à proposição de lei, impedindo, dessa forma, sua transformação em lei. Tal recusa se
manifesta pelo veto, que pode ser total OU parcial, conkrnie atinja total ou parcialmente o texto aprovado.

Segundo dispõe o 20 do art. 66 da Consfltuicào da República, ao qual corresponde o § 40 do art. 70 da Constituição
cio lstado, "o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea".

O veto pode ter por fundamento a inconstitucionalidade cia proposição de lei ou a sua inconveniência. No primeiro caso,
há um motivo juridico: a incompatibilidade com a Lei Maior. No segundo caso, há um motivo político, que envolve uma
apreciação de vantagens e desvantagens: o 1 xecutivo Pode opor veto à proposiçào se julga-Li contrária ao) interesse publico;

c fase complementar ou de aquisição de eficácia: compreende a promulgação e a publicação da lei.
A promulgação é o ato que declara e atesta a existência da lei, indicando que esta é válida e executável. Cabe ao Chefe do

Executivo promulgar a lei. Se ele, nos casos de sanção tácita e de re jeição do veto, não o faz no prazo de 48 horas, deve o
Presidente da Casa Legislativa fazê-lo. À Mesa da Assembléia, cabe a promulgaçào das emendas à (:c:)risutuição, e ao Presiden-
te da Assembléia, a promulgação das resoluções, devendo-se assinalar que, no prazo de 15 dias úteis, contados da data da
aprovação da redaçào final do projeto de que se tenha originado a resoluçào, esta poderá ser impugnada nu tivadamente, no
todo ou em parte, pelo Presidente da Assembléia, hipótese em que a matéria será devolvida ao Plenário, para reexame.

Depois cia promulgação, vem a publicacào, que, em nosso sistema, é o meio de tornar a norma conhecida e vigente.
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Projeto de lei, projeto de resolução e
proposta de emenda à Constituição

Modelos n' 1 a 15

Projeto é a proposta de texto normativo submetida à apreciação do Parlamento com vistas a sua transformacão cm
unia das espécies normativas definidas no art. 63 da Constituição do Estado.

O projeto que tem por objetivo alterar o texto constitucional recebe a denominaçào técnica de proposta de emenda à
Constituição, reservando-se o termo "projeto" para as proposições que darão origem às leis ordinárias, complementares e
delegadas e às resoluções.

A preparação da lei: estudo preliminar

Antes de se iniciar a elaboração de uni projeto de lei ou
de urna proposta de emenda à Constituição, deve-se proceder
a um estudo técnico sobre a viabilidade da proposição. Esse
estudo é importante para avaliar as condições de aplicação
e os possíveis impactos da nova legislação, e também para
evitar a edição de leis desnecessárias.

Às informações recolhidas e a análise feita nessa etapa
preliminar podem e devem ser usadas na justificação do
projeto, se possível de forma sistemática, de modo que a
proposição seja bem fundamentada, com argumentos con-
sistentes e objetivos, úteis ao debate sobre a matéria.

()s aspectos a serem examinados no estudo preliminar
são os objetivos da lei, a necessidade de legislar. a possibili-
dade jurídica de legislar, o Impacto sobre a realidade e o
ordenamento, o objeto da lei e seu campo de aplicação.

Os objetivos da lei

Deve-se verificar se a lei pretendida trará alguma novi-
dade em relação à legislação vigente e se o caminho legis-
lativo é, de fato, o mais adequado para solucionar as de-
mandas em questão.

É necessário, assim, logo de início, fazer um levantamento
da legislação existente sobre a matéria, tanto no âmbito do
Estado quanto no da L 1 mão, para avaliar concretamente a
necessidade de urna lei nova e, sendo o caso, propor a me-
lhor forma de, tecnicamente, inseri-la no sistema em vigor.

A razão desses cuidados é evitar o acúmulo desnecessá-
rio de atos normativos, sempre prejudicial à administração
pública e à sociedade. Em muitos casos, a solucão do pro-
blema que leva o parlamentar a querer legislar está em
uma medida administrativa, política ou, mesmo, judicial,
e não na edição de lei nova.

Sabe-se, ainda, que a identificação clara dos ob jetos da
nova lei e de cada norma nela contida é fundamental para

orientar o modo de conceber a redação do texto legal: sua
estruturação geral, a divisão cru partes, a ordenação e a
articulação dos dispositivos (quais são os preceitos cen-
trais e os secundários) e, também, a terminologia a ser
usada. Quanto mais indefinidos e imprecisos são os pro-
pósitos do legislador, maior é o risco de a lei tornar-se am-
bígua ou obscura.

A possibilidade jurídica de legislar

Para se determinar a viabilidade jurídica do pro j eto, é pre-
ciso considerar os seguintes aspectos: a ampeténcia para Ie.gis-

a jnieiiti,'1j. a /ega/idade e a tvnsiiiuciona/idade.

/1 w/Ipeten7a para /e,'is/ar
- no ámbito da Federação: avaliação das possibilidades e

dos limites que o Estado tem para tratar da matéria, tendo
cru as competências instituidas pela Constituição da Re-
pública para a Uniào, os Estados e os Municípios.

À análise deve levar em conta a finalidade do projeto, a
exclusividade ou a concorrencia para tratar da matéria, o ca-
ráter executivo ou legislativo da competência, a legislação
preexistente no âmbito de cada ente federativo e, ainda, a pos-
sibilidade de atuaçào concreta dos entes da 1 cderaçào tio cam-
po sobre o qual incide a proposição.

- no âmbito dos Poderes e do instrumental normativo:
verificação de qual é o instrumento normativo adequado para
o iralarnenro da matéria: se é realmente a lei (ordinária ou
complementar) ou se o caso é de resolução ou de emenda à
(;()iisurniçã); ou, ainda, simplesmente, se o ato é de compe-
tência privativa do Poder lixecuuvo (decreto, resolução de
secretaria, portaria, etc.).

Devem-se confrontar as competências entre os Poderes
Legislativo, Executivo e judiciário e as espécies normativas
para fazer a escolha adequada.
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As matérias cujo tratamento a Constituição (da Repúbli-
ca ou do Estado) reservou privativamente à lei (reserva le-
gal) não podem ser ob j eto de decreto do ixccurivo nem de
resolução da Casa Legislativa. No caso de Minas Gerais, há
unia enumeração dessas matérias no art. 61 de sua Consti-
nilção.

A abrangéncia do texto da lei e o espaço a ser preenchido
por decrete> depeiiek'm .Lt distnhutçto de conputsnci;ts
cstaliek-cida n.t Consiitcuçao do Estado e, t.uuh'in, da po-
]ittc.i euiprceii_Iida pelo legislador tia r'glilaçu da matcni.
litvidcttciasadmuistr.iti a e medidas operacionais icte
rente ,, : aplic2çao da lei s:Tto, de modo geral, assunto para
dccreto

A i,,ieiativa

Trata-se de a\eriguar. na Constituição do Estado, se a
matéria constante do projeto de lei é de iniciativa aberta a
todos os agentes competentes para deflagrar o processo
legislativo ou se está restrita (iniciativa privativa) ao titular
de algum dos Poderes.

/eç'a/idade e a vmsiii,iionaJidade
F. a análise prévia sobre a obediência do projeto às leis

em vigor e às Constituições. E iiiteressante notar que, em
alguns casos, a ilegalidade de tinia proposta pode ser causa-
da pelo modo corno o texto é redigido.

O impacto sobre a realidade

O êxito de uiria lei nova depende do cenário econômico,
social, político e cultural que vai recepcioná-la. Devem-se, as-
sim, analisar os possíveis efeitos que as novas normas terào
cm cada um desses campos, do ponto ele vista quahiauvo e
quantitativo, e avaliar a sua aplicabilidade. () estudo de im-
pacto depende da área temática em que se está legislando e
ela complexidade da matéria.

A viabilidade financeira e orçamentária, o impacto
ambiental, a exequibilidade, o potencial de aceitação das
mas pela populaçao sao aspectos importantes a serem avali-
ados antes ele se propor a legislação e durante a discussão
do pro j eto no 1)aramenIo.

O impacto sobre o ordenamento

Trata-se de verificar os efeitos que a nova lei trará para
a configuração do ordenamento, a fim de definir, do ponto
de vista textual, a melhor maneira de conectá-la ao conjun-
to cm vigor. Assim, é preciso avaliar:

a) a opção por lei autónoma ou por lei modificativa, em
função da legislação preexistente sobre a matéria;

b) as leis e os disposiuvos que precisam ser expressamente
revogados pela lei nova;

c) a data mais adequada para que a lei entre em vigor;
d) a necessidade de normas transitórias;
e) a necessidade de legislação regulamentar e as ques-

tões a serem nela tratadas;
os pontos de integração com outras leis ou normas,

para efeito de remissão ou citação.

O objeto da lei e o seu campo de aplicação
Trata- se de demarcar os limites ela matéria a ser regula-

da: definir com precisão o conteudo das normas (os coman-
dos normativos), o seu tmbito de aplicação (onde e quando
as normas se aplicam) e os respectivos destinatários (a quem
as normas se dirigem), tendo em vista os objetivos da lei.

O recorte do objeto, que supõe a seleção, a classificação
e a sistematização dos elementos que o constituem, há de
ser feito com o máximo rigor conceitual, base para a coe-
rência do texto normativo e para a segurança do processo
mteq)ret ativo da lei.

Cada proposição deve tratar de uni único obieto, não po-
dendo conter matéria a ele não vinculada por afinidade,
pertinência ou conexào.

() assunto do pro j eto deve ser tratado de modo integral,
para que não fiquem lacunas ou onussoes que ,iiviabilmtem
o cumprimento da norma.

O mesmo objeto não pode ser disciplinado em mais de
uma lei, exceto quando a nova se destine a complementar a
anterior.

Tratar olcro da lei dc h ' rrna integral não sigiufica dei a-
Ihar determinados pontos que seriam apropriados p;lra d.
ereto, mas sim ccil)rlr todos os aspectos Íimndamt,nrais da
mart' iia, para garantir o entendimento e a aplicahtlidadc
da 1 4 posicào \ ssirn. pi ir caeinpl i, qu-alido urna lei cria
um umuso público, é preciso definir seu lucar na esit'utiva
adniinistratrvj do Estado c suas atnbuice ' b-ásicas, tia cri
ação de tiuui fluido, é neecisario definir os recursos -a ele
desuui,zdos. luas flO C preciso estipular os pormenores
burocráticos dc seu tuncuonarnenti i.
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Questionário de referência para a preparação da lei

(checklist)
Definição do problema
%( Qual é o problema que se pretende solucionar?
/ Quais são as alternativas para enfrentá-lo uma medida

administrativa, a realização de uma campanha informa
uva, uma ação de flscahzação, a instauraçào de um pro-
cesso judicial)?

/ 1 lá experiências anteriores a serem observadas? Que pro-
cedimentos e medidas foram adotados na situação com-
parada?

1 edição de um ato normativo é realmente a melhor for
made solucionar o problema, tendo em vista a natureza
deste, seu alcance, os benetieios que se pretende obter e a
possibilidade de adoção de medidas alternativas?

Possibilidade jurídica de legislar
/ 1 li amparo iurídieo para legislar? \ matéria é de competêri

cia do Estado? O proponente tem poder de iciativa para
o ato? .-\ proposta é constitucional? .\ matéria traz inova
cão ao ordenamento 1undico?

/ Qual é o instrumento normativo adequado para tratar da
matéria> É. matéria para a Constituição, para lei ou para re-
solução do Poder 1 'egislativo? Sendo matéria de lei, cabe lei
ordinária ou complementar?

/ Ini feito um levantamento exaustivo da legislação exis
tente sobre a matéria?

/ l-oi feita uma pesquisa sobre a legislação similar cru
Ira s unidades da 1 edcraçào?

Impacto da norma proposta
1 Quais são os oh 1cnvos do novo ato? Ele é exeqtuvcl?
/ lui realizado um estudo de impacto detalhado, a fim de

antecipar os efeitos favoráveis e desfavoráveis da nova
norma?

/ Quais são os efeitos prováveis do ato proposto, quanti-
tativa e quahtauvarnente, nos planos social, econômico, (-ul
tural, político, ambiental, etc? Foram consultados especia
listas em cada área especifica?

1 .\ medida proposta impõe despesas ao orçamento do
Estado? 1 )e onde vira() os recursos para a aplicação da
lei? As normas financeiras e orcamentanas do Estado fo-
ram atendidas?

/ ()s beneficios esti nados da medida justificam os custos?
/ O ato normativo terá repercussões específicas sobre aI-

guni segmento ou grupo social (uma categoria de servi-
dores p11)1ic05 ou de consumidores, por exemplo), um
setor económ	 mico (empresas de deterinada dnneosào, por
exemplo) ou uma região do Estado?

/ ()s setores da sociedade envolvidos com a matéria foram
consultados? Esses grupos tiveram acesso a informações sti-
licientes para respaldar sua avaliação? (omno os representam)
les desses setores avaliam a norma?

/ 'Fodi,s os órgãos e entidades do poder público envolvi-
dos com a norma foram consultados? Que avaliação eles
fazem da medida proposta?

/ Do ponto de vista histórico. corno o objeto da norma
vem sendo tratado pelo poder publico?

/ Os resultados das consultas foram efetivamente conside-
rados na elaboração do ato normativo? 1 lá algum acor-
do estabelecido em negociação pública?

/ Que órgãos, instituições ou autoridades devem assumir a
responsabilidade pela execução das medidas propostas? Fies
detêm de fato competência para fazê-lo? Qual a opinião das
autoridades encarregadas a respeito da possibilidade de exe-
('liça) dessas medidas?

/ l necessário o estabelecimento de sanções?
/ ( ) prazo estabelecido para a entrada cm vigor do ato

normativo é suficiente para a adoção das medidas necessán-
is aplicação da norma? E preciso prever algum período de
adaptação?

/ F necessário fazer um trabalho de monitoramento de exe-
cução da norma, para avaliar os seus resultados?

/ Sena conveniente preparar um procedimento-piloto pari a
lln)laiitaÇãO da norma, cm caráter experimental, antes da
sua adoção definitiva?

Inserção da norma no ordenamento
/ Qual é a legislação existente sobre a matéria? Como ela está

oganizada? Qual a melhor forma de inserir a nova norma
no sistema existente? Que normas serão afetadas com a en-
trada em vigor do novo ator

/ 1 possível a edição de lei modificativa ou é necessária a
edição de lei autónoma?

/ Em caso de lei modificativa, é necessário reorganizar o
texto de normas existentes?

/ A edição do ato normativo implica areVOC) de outras
normas? l'oi feito um levantamento de dispositivos e atos
normativos a serem revogados expressamente?

/ \ matéria foi tratada de forma abrangente, de modo a não
deixar lacimas?

/ Que grau de d(-,talhamento deve ser conferido ao ato normativo?
/ 1 lá necessidade de normas de transição entre o regime

vigente e o novo?
/ As remissões a dispositivos da própria norma e a outros

atos normativos fimim feitas de forma clara e completa?
/ -\s disposições do ato podem ser aplicadas diretamente

OU precisam de regulamentação?

O texto da norma
/ O Ol)Jet() da norma, seu ãrnbtto de aplicação e seus desti-

natários estão definidos com clareza?/ .\ estruturação do texto, sua divisão em partes e os dispo-
sitivos foram articulados de forma lógica e coerente?/ 1 lá compatibilidade entre todos os preceitos instituidos?/ 1-lá uniformidade entre as divisões do texto? Há unifor-
midade entre os dispositivos?/ \ terminologia adotada é precisa e unhli)rmc ao longo de
iodo o texto?/ E necessária a introdução de dispositivos que contenham
a definição de termos utilizados?/ () texto é claro, consistente e de fácil compreensão?/ ( ) texto está padronizado de acordo com as convenções
cm Vigor?
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A estrutura e a redação do texto legal

As partes constitutivas do projeto de lei

O projeto d( P°P° de resolução
ou a proposta de emenda à Constituição - pode ser dividi-
do, do ponto de vista formal, cm três partes básicas: o ca-
beçalho. o /exIo ,I,rrnaliro e o fecho, além da ja.ii/caçâo, que

não integra a propo-sição propriamente dita, mas é requisito
para sua apresentação.

Cabeçalho
() cabeçalho é a parte introdutória da proposição e serve

para identificá-la no contexto legislativo. compreende a ep,'raJè,
a ementa e a /ó,7mIla de promiilgacào, taml)cni chamada de pnrn-
hii/i (no caso do ato específico de promulgação da lei).

tpirafe indica o tipo de projeto  (de lei, de lei comple-
mentar ou de resoluçào ou proposta de emenda à (:onsti-
tuição), o número que lhe é atribuído no ato de seu recebi-
mento e o ano em que foi apresentado.

:\ emeola serve para apresentar o conteúdo do projeto.Con-
siste em um resumo claro e conciso da matéria tratada. O
enunciado da ementa deve ser preciso e direto, de modo a
possibilitar o conhecimento imediato do assumo e, ainda, fa-
cilitar o trabalho de registro e tndcxaçào do texto. .\ sentença
começa com um \ erbo na terceira pessoa do singular do pre-
sente do indicativo, cujo sujeito implícito é "o projeto''.

A expressão "e dá outras providências", que, às vezes,
aparece no final das ementas, somente deve ser usada se a
proposição contiver dispositivos complementares, relaciona-
dos com o objeto central do projeto, como, por exemplo, das-
posições modificativas de leis em vigor ou alterações na es-
trutura administrativa de órgãos púlltcos. destinadas a pos-
sibilitar a implementação da lei nova.

Exemplos:

Cria o Instituto de 1 )e.i1 ilvtmcnro do \(>rrc e Nordeste de \ti-

nas G erais - Idene - e dá outras providencias. (Projeto de l .ci li"

1.422/20(11	I.e o" I1.171, de 2002)

(0 projeto traz disposições que, para possibilitar a
implantação do Idene, alteram os quadros de pessoal e a
estrutura orgânica de nutro iiràns do Poder lxecutivn.)

l)isp	nbre-a1 oIitlC,i 1k• lI-1

ame

 ceal .1 lau11.1 4 .1 111 - 1 ,ijll.itR.L.	ele
desenvolvinicuti da pesca e da aqiiiculnira no 1 .staelo e da OUttaS pro-

vkkncias. (1 1r ,jet. de 1,'i o" 1.162/ 2(XX)  - 1 .o n" 14.181, de 2002i

(Para viabilizar a consecução do disposto na lei, a pro-
posição autoriza a abertura de crédito especial no Orçamento
do l(stado e cria órgà() colegiado na estrutura ()rganica do
Poder 1 xecutiv( .

...

Altera a Lei o (,."ô. dc 26 li de'ieinhri de' J973, que e ins lida

a Iegislaeào tributária no l'.stado, e dá (loiraS providencias. (Proje-
ii di. 1 ei 1i0 1.078/21(03 - 1 .ei n" 14.938, de 2003)

* Nota: o.i ic,'i.'io,< do :vrmp/os i',rniidsr pji,iç manual, cxirriidos de dsa.'menfo;
parlamrn/arr.i. /orarn ada1',Iadoc aos propá o/oS da pob/s.'ai'ào

(O projelo contém disposições que alteram outras leis
além da mencionada na ementa e comandos que não são
modilicativi is.)

Nos projetos (te lei modificativa, o texto da ementa, ao
descrever a alteração efetuada, deve indicar o número, a data
e a emenlii da lei alterada:

Exemplo:
ri 1 1 ei ii " 1 343", de 30 de dc,cmbrii de 1999, que dispõe

sobre o Po Igraina de 141111(11141 ao 1 )isenvi ilvlme'fltl) das NilerI cm-
presas e das l'mpresas dc Pequeno Porte do EStadOI de Nlivas Cc
rais - Micro ( ;eracs. 'l'r )(ct( ele 1 o	1 .936 2002 - Lei n" 14.360,

de 2002)

Quando possível, devem-se indicar o Iio de alteração efe-
tuada (alteração de redação, revogação ou acréscuno de dis-
positivo) e os di.iposiln.os objeto da alteração:

Exemplos:

.\lrcra os aos. '" e 21 da Lei ( :ornplementar o" 26, dc 14 de ;anei-
dc 1993, que estabelecem a composição da Re'gi6i \km ri in 1111:1-

na de Belo 1 lorizonte e de seu (,(>lar Metropolitano. l'r lIcto de
Lei Cotiipk'n'icntir n'' 35' 2í1í(2 - 1 ci (4 llipkmcntar o" 63. de 2002)

...

li.evcigii o art. 21 L lei 1 iiipk-iiiiu.0 '' 1, de 18 de janeiro de
1995, que dispue' Sill)1e .1 ('Ii.ii.li). a liliorporacan, a tusaii e- ii
desmembramento de \Itintripios. (Proicio de Lei ( (->mplementar

1191', - 1 ei ( ompk'iieii;.ir u .l. ele 1996)

...

\lrcr:i	ar;. 9 da lei u' 111.563, de 2 ele dczcinbro de 1990,
LiIe dispõe ,obre (4 .111i51,UiCe'Iiil 4 elOS sinibolos e nive'is de
I1li.'I)t(i e elos proventos clii pessoal civil elii Poder 1 xcCtinvo e dá
outra., pr(vid'ncias. (Pri ,(.ti, de l,e'i	716/2003 - Lei ii" 11.692
de 2003)

.\cre'sccnra inciso ao itt, 8° ela

nem

 1 A. n 11.396, ele 6 ele janeiro de 1994,
que cria o Fundi> de 1()I11('llti i' 1 )('li'IiVOlVifl)e'IlI( 4 S( >414 >t,'Cl)Iil )fl)IC( 5

do Lst'ado de Minas (;erais - l'uiidesc	e- dá outras proviek'ncias.
(Projeto ele Lei o' 1.262/2000 - 1,o o" 14.351, ele 2002

Nas situaçÔes em que a lei alterada é muito ampla e a
alteração rcsrringc-sc a um aspecto específico, a reproduçào
da ementa da lei modificada pode não ser suficiente para
identificar com l)rccisào a altcraçào. N recomendável, nes-
ses casos, conciliar a descriçào formal da alteração (número
da lei e dos artigos alterados) com a descrição do) contendo
específico da alteração).

Exemplos:

1 na .1 ( :On1isl de P:irncijieiçu 1 Popular, mediante alteração nos
aos. 101, 102, 288 e 289 ela Re'slItuçàl 4 n° 5.167. di.' 6 t it nove'iii-
bro de 1997. que Contem o Regimento Interno da ,sseinbkia
1 .cgislariva elo 1 'stado de Minas Ccr,us. t'riije'toi dc Resoluo n° 309/
2003 - Resolução n" 5.212, dc 2003.5

1•U

lera a 1 ÁÀ ( .on)plemeiltar ii" 38. ele 13 de fevereiro de 1995, que
chutem a organlzaçao e 1 divisão judiciárias cli> 1stado, no que se
ii.'tere .3 composicási do l'nbunal de .\lçada, e dá outras provielen-
das. (Projeto de lei ( mpkmeiitar o' 17/96 - Lei ( implementar
° 45, de 1996)
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Texto normativo

Compreende as hsposições normativas da lei, formuladas
por meio de artigos.

Integram o texto normativo as disposições relativas a vi-
gência e revogação:

a) e/atimia de s'génca é o dispositivo que determina a data
em que a lei entra em vigor. Somente após a publicação da
lei no Órgão oficial dos Poderes do Estado e o transcuri
do prazo estabelecido para o inicio de sua vigência, seu cum
prllnent() Se impõe a todos;

b) cidn.rii/a a' ,i'z'oao: deve ser usada sotitenle quando
lei nova revoga explicitamente lei anterior ou disposições de
terminadas de outra lei. Não se deve usar, genencainentu, a
fórmula "FCV( uam c a clip icc cm com rár

As cláusula,, de vigênai e de r'rgaçào. quando houver, de
ern tiiirar em :uii ' i 's distintos.

Fecho
E o encerramento da proposiç-ão e abrange:

a) o local e a data de sua expediçào

b) a assina/tira da autoridade competente.

Justificação
O projeto a ser submetido à apreciação da Assembléia

Legislativa deve ser fundamentado pelo autor na justiliwcao,
que se insere após o fecho e consiste na exposição de argu-
mentos que demonstrem, se possível detalhadamente, a ne-

cessidade e OS benefícios da proposição, de acordo corri es-
tudo realizado previamente.

A fundamentação dos projetos de autoria dos chefes de
outros Poderes e órgãos do Estado é feita na exposição de
motivos que integra a mensagem encaminhada à Assem-

bléia.

a) os incisor vinculam-se ao "caput" do artigo ou a um
parágrafo;

b) as alíneas vinculam-se a um inciso;

e) os itens vinculam-se a uma alínea.

.'cs soluçôcs para organizar as normas cru dispoiuvos não

sàr, unicas nem prcdcrcrminad:is. O arranio dos preceitos

depende de i1 i i' Cs itcnkaS, Corno a complexidade e a
quantidade de cru riciatkis ou i exigência particular de enfi-

se e clareza, nias t,unhcni de conuiu',êucias l) o liilcas e das

possl'iiir1cs k- negociação cri civ os interessados.

la casos, por exeniplo, riu que uni mesmo criieudo pode

figurar como paragrafo de um artigo ou como irrigo iucle-

penrk'iite: há outros cru que um mesmo enunciado pode

vir cm una único dispositivo ou hvmdir -se cm

paíigrato. Outra situacão comum é a da cn&mnacraçfo, que

pode ser tetia hnearmnentc, numa inesnia frase, ou cm

incisos.

Ordenação dos artigos
A ordenaçào dos artigos e a divisão do texto legal se fa-

zem de acordo com a natureza, a extensão e a complexida-
de da matéria. O mais importante, em qualquer situação, é
manter a coerência do critério adotado e a compatibilidade
entre os preceitos instituídos.

Os artigos iniciais são usados, de acordo com as peculiari-
dades de cada projeto, para indicar o objeto ria lei e seu cam-
po de aplicação e para estabelecer os objetivos e as diretrizes
reguladores da matéria. Quando for o caso, servem, ainda,
para definir o sentido de certos termos que serão usados de
modo recorrente na serpiencia do texto.

O artigo int,rodutóno varia de acordo com o tipo e com a
extensão da lei e pode ser formulado de diversas maneiras.

Exemplos:
A articulação do texto legal

O artigo
A unidade básica da estrumraçào de um texto legal é o arti-

go. Cada artigo deve tratar de apenas wn cuslinto, podendo apa-

recer na forma de um dispositivo único ou desdobrar-se em
outros dispositivos - parágrafos, incisos, alíneas e itens -, de-
pendendo da complexidade do enunciado.

Quando o artigo se desdobra, o dispositivo inicial, que
abre o enunciado, é chamado de "caput" e contém o comati-
d , eni/do artigo.

Os parágrafos são usados como resta/na. n'I/riçc?o, ex1enso
ou coniplemdnto do preceito enunciado no "capul" do artigo.
Desse modo, sempre relativizam a idéia nele contida.

Os incisos, as alíneas e os itens servem corno artifício
para enumeração de elementos dentro do artigo e podem
ser usados da seguinte forma:

• O art. 1° define o objeto da lei, e o art. 2° indica o
sentido de termos fundamentais da proposição:

1 - 1-. lei ('St,Il)clecr normas de inecnuvu fiscal às pes-
soas jurídicas jue apoiem financeiramente a realização ik projeto
cultural tu Ulsiado.

\rt. 2 0 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- incentivador o contribuinte trjl,uiano ou a pessoa jurídica
ri tmi' apoie financri ram&n ti' t( iier cultural:

li	um pi-cenul cd (ir o p tom o ti ir dc p rojcr() cultural. (Lei ri'
d-

• () art. 1° declara um princípio e anuncia as riotnias da

lei como operadoras desse princípio:

Art. 1 - () pleno exercício dos direitos culturais i assegu-
radi r a wdo inulividu i pelo 1 stado. cm ri infi umidade coto as
normas de política cultural estabelecidas nesta lei. (1_ei n°
11.726. de 1994
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Nem

• Apresenta-se a diretriz geral de urna política e anuo

cia-se a sua regulação pela lei:

,\ri. l -- ( ) 1 Lido valorizara e etinniIará o uso da lingiii
iri uguesa cio ( , ti	 iii is lermi is desta lei. (Lei o' 12.701,

dc

-Im
entre (oito )S.

..m

há ártigos introdutório ,, que já trazem a determinaçáo

central do projeto e praticamente esgotam o conteúdo

normativo do texto. São proposições que, geralmente, têm
uma finalidade específica, de cunho concreto, como é o caso
da doação de imóveis, da autorização legislativa, da declara-
ção de utilidade pública, da abertura de crédito suplementar,

• ( ) artigo indica que a lei será (> novo marco rcgulatóru)

da matéria:

.\ ri. 1 ' - (1 1• undo de 1 )cserivc dvimcnto Rego uiu.ul dii 1 aiba -
l -ti ndo Jaiba -. criado t)eI1 1 ci n° 11.391. de 6 de janeiro de 1994,
passa a reger-se por esta lei, observado o disposto na 1 ei Compk-
inentar ri° 27, de 18 de Janeiro de 1993. (1 .ei o" 15.019. de 2004)

ai.

• Cria-se um fundo e indica-se a sua finalidade:

Art. 1 - 1 ica criado o 1 undo de tkscnvi ulvunciuto 1 rbano
- lundcurb -. destinado a dar suporte financeiro i iflVestuIl)eultiis
rirbaoo municipais no lstado de Minas Gerais. (Lei o" 11.392,
dc l994

...

• () artigo apenas cria um programa:

Art. 1° Fica criado, no ámhito do Istadij de Minas (c-
tais, o l'rogranu Mineiro de Incentivo à Produção de Aguar-
dente., - Pró-Cachaça. (Lei ri' 10.853. dc 1992

u..

• Neste caso, extraído de lei federal, o "capul" do art.
V. estabelece, como diretriz interpretativa, um sentido para
o termo básico da lei — a educação. Nos parágrafos, indica-
se o objeto da lei.

.\rr. 1" - .\ ejueacio abrange os proosos formativos jue
$c desenvolvem na vida familiar, na c)nvivencia humana, no
trabalho, nas insiituiçóes de ensiiu e pequisa, nos movinicil
los sociais e organizações da sociedade civil e nas mariitesra
çôes culturais.

1 - l-sta lii disciplina a educaçào escolar, que se dcscnvol
ve, predi )mjnanieinente. por n'leio dI (05H10, em instituicoes pro
prias.

, 2' - .\ educação esci dar deverá vincular-se ao mundo d
uralultio e i prática social 'lei l'&-dcral 11 , 9•34, do.- 1996:

LLJU

• A lei é autori'.:itiva. ( ) art. 1" estabelece o objeto pie-

ciso da autorcação:

.\ ri. 1 , - 1 it• ; i a ( nnpan hia 1 nergerica de Nlinas ( crais -
Ccmig autorizada a associar-se e a celebrar acordo deac io-
nistas, nos termos desta lei, com empresa do Sistema Petrobras p:ita
a gestão da Companhia de ( ;á de Minas Gerais - (

Parágrafo único - Para os efeiios desta lei, considera se cm-
presa do Sistema Petrtiliras a l'erróko Brasileiro S..\. ou qualquer
de suas subsidiirias diretas ou indiretas e a l'errõleo Gás S.A. -
;aspeirO - ou quakucr de suas subsidiãrias. (l'ri jcio de 1 .cl

1.855/2004)

As disposições relativas ao objeto da lei vêm em seqüénria
aos artigos iniciais. Na ordenação geral do texto, os precei-
tos gerais normalmente precedem os especiais (excepcionais),
tiS principais precedem os acessórios, os permanentes pre-
cedem os tranSilóriOs, e os substantivos precedem os pro-
cessuais.

As normas relativas à implementação das disposições de
conteúdo substantivo, as de caráter transitório ou geral e as
de vigência e revogação sào estabelecidas nos as1iojJzncw.

Divisões do texto

Quando o projeto é extenso ou tem conteúdo complexo,
é recomendável que o texto seja dividido cm partes, para
facilitar sua compreensão. l-ssa divisao deve ser feita a par-
tir do capítulo, unidade mínima de agrupamento dos artigos.

Sendo necessário, o capítulo pode ser dividido em seções,
e estas, em subseções. Blocos de capítulos podem agrupar-
se em títulos, e estes, por sua vez, podem compor livros,
formando um código. Sendo necessário o agrupamento de
livros, adotam-se as partes, denominadas parte geral e parte
especial ou, excepcionalmente, parte primeira, parte segun-
da, etc. Cada unia dessas partes é intitulada de acordo com a
matéria nela tratada. No campo da legislação estadual, são ra-
ras as leis que utiIiain subclivisõcs n'tais abrangentes cio que o
capítulo.

Alguns tipos de agrupamento de artigos são mais comuns
e recebem os seguintes nomes, de acordo com sua utilidade
ti<) COiijliiltO da lei:

Disposições preliminares
1 .ssa designação aparece quando se quer destacar os ar-

tigos iniciais da lei das disposições substantivas propriamen-
te ditas. :\s disposições preliminares, portanto, tratam da lo-

calização da lei no tempo e no espaço, contem princípios,
objetivos e diretrizes e estabelecem normas de aplicação da
lei.

Disposições gerais
Tal designação pode vir no início ou no final da lei

ou de algum de seus capítulos ou divisões. No início da
lei, têm a mesma função das disposições preliminares; no
início de algum capitulo, fazem o papel de disposições pre-
liminares relativamente ao bloco que introduzem. Quando
Vêm no flua1 do texto, como é mais comum ocorrer, as dis-
posições gerais podem reunir:
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a) preceitos que são comuns a mais de um capítulo do
texto, aglutinados em um único;

disposições finais as normas de vigência e os dispositivos
revogatórios.

Exemplo:

.\rt. 72 .\ Secretaria dc l-.st-ado da ( :ultura estabelecera nor
mas destinadas a regular a organização dos cadastros previstos nas
seções di) ( ;apíttil() II desta lei, bem corno a promover intcrcãm-
bio de informações entre os Órgãos responsáveis por sua manuten-
ção.

- Os cadastros serão organizados e sistematizados de
modo a tornar fácil i, acesso às informações neles contidas.

2° - \ Fundação Rural Mineira — (lriiacãc i e Desenvol -
vimento Agrário Ruralminas -- fornecerá regularmente à Se-
cretaria dc lsrado de Cultura os dados cadastrais de interesse
do pai rluionii etil fira 1. identificados Corno prioridade nos ter -
[nos do Inciso II do art. 7° da Li n 11 .020, de 8 de janeiro de
1993. (1 i o' 11.726, ck 1991)

b) preceitos autônomos que, por falta de pertinência
temática, não caberiam em nenhuma das divisões do tex-
to;

Exemplo:

\ ri. 256 - l considerado data magna do l`stado o dia 21 de
abril, Dia de Itradcntcs, e Dia do 1 stado de Minas Gerais, o dia
16 de julho.

semana em que recair o do 16 de julho constituirá
período de cclebraçõe cívicas cm todo o território mineiro.
sob a denominação de Semana de Minas.

Ç 2° - .\ Capital do l-stado ser-á transferida simbolicamente
para a cidade de ( )tiro Preto no dia 21 de abril e para a cidade de
Mariana no dia 16 de julho (( ;onstttUiçac) do 1 stacl(c - l)isp isi-
çex-s ( ;erais - redação dada peli art 10 da 1 -menda á (,onstinuição

0 22, de 1997)

e) comandos que estabelecem providências destinadas a
operacionalizar a apheaçào da nova lei;

Exemplo:

.\ri. 2 - Ficam transferidos para a Secretaria de listado
da (,asa Civil e i cmunicacà 1 Social os contrai<>.,,  CnnVeii , 15,

acordos e outras modalidades dc ajustes celebrados pela Secre
taro de Istado de \ssuntus Municipais, extinta por esta lei.
(Lei n° 13.341, de 1999)

d) comandos que indicam o direito aplicável a situação
em que há mudança no regime legal (normas intertem-
porais).

Exemplo:

\rt. 221 - .\lllicarse_a aos magistrados da Jtistca NIcInir, iic

que cOUl)ef, O disposto nesta lei para a magistratura COflitifl), q°-
tu à disciplina judiciária. (lei ( :omplementar n° 59. de 2001)

A nunieraçào dos arilgos das dirsicrk.rscr,ii. faz se em
continuação a dos ek-mais arugos do texto legal.

DiSpOSIÇõeS Jiiciis

.\s disposicões finais podem ser usadas, de acordo com
as possibilidades e as necessidades do texto, para agrupar os
preceitos autônomos, as normas de operacionalização da lei
e as normas intcrtcmporals. Podem, ainda, fazer parte das

Disposições transitórias
Ainda que o conceito de direito transitório gere controvér-

sias teóricas, é possível entuTicrar os tipos de normas que, ge-
ralmente, são abrigadas sob o rótulo de	sitr 1ran,cif(;,iar

a) as normas que regulam, de modo autônomo e tempo-
rário, situações de transição entre o direito velho e o novo,
funcionando como um 1er'#v ri)girne pundico, que coexiste com
as normas que estão sendo revogadas e com as que estio sco
do introduzidas. Trata-se de normas tipicamente iransirónas;

Exemplo:
\ri. 74 - ( )bscrvado o disposto no art. 76 desta lei c, cmplc-

mentar. é assegurado o direito à aposentadoria voluntária àquele
que tenha ingressado rcgularmenrc em cargo efetivo na adminis
travão pública, direta, autárquica ou fundacional do Pc.cdc'rcs
1 .'gislativc c, kxecutivo e judiciário, do Ministério Público e do l'ri-
bunal de 1 ntas, até a data dc publicação da I mcnda á Constitui-
ção da República ti" 20. de 15 de dezembro de 1998, desde que,
cum ulativamente, ii scrvidc cr:

tenha completado cinqüenta e tr-s anos de idade, se ho-
mem, e quarenta e oito anus de idade, se mulher;

II - possua cinco anos de efetivo exercício no cargo cm que
se dará a aps ,scn radoria:

III - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, á soma
de:

a e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher,a)trint 

b) um período adicional de contribuição ec1uivalciiic a 20%
(Vinte por Cento) do tempo que, na (lata da publicação da l':ncendi
à Constituição da República n" 20. de 15 de dczctnhn c de 1998,
faltava para atingir o limite de tempo estabelecido na -alinea "a".
(1 ei Compknieiitar n" 64. de 2002)

b) as normas que indicam qual é o direito aplicável a
uma situação pendente, a fim de evitar conflitos de inter-
pretação da lei no tempo. São normas típicas do chamado

direito intertenil)Oral;

Exemplo:
.\rt. 8 - 'tu) que se cc inpletc o pt;t/1 de flo\ cinta dias da

publicação desta lei cc mplementar. aplicam-se aos seguradosis rc'-
lacionadus tuo art,3'' cujo provimento tenha ocorridoapcs 31 de
dezembro de 2001 as aliquotas c-srabcleeiclas tIOS incisos 1 e II do
t 1° do art. 77

Parágrato iriico - "..o período de que trata o "capur " deste
irrigo, as cciiitribtiiçõcs nele previstas serão tntc:gralmente vertidas
à Cnfip. (1 .ei ti implementar o° 64. de 2002)

e) as normas que disciplinam determinada situação. ou
indicam o direito aplicável a cia, até que se editem nor-
mas definitivas para regulá-la (do ponto de vista teórico,
alguns autores não consideram transitória essa espécie de
norma);

Exemplos:
Art. 327 -. .\fé a elaboração da disciplina prevista no art. 99

desta lei, prevalecerá o disposto na Rcsolucãi i n" 133. de li de
agosto de 1989, baixada pela ( cirte Superior. (Lei Complementar
n" 38, de 1995)
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gem

Art. 68	\ti a entrada em vigor da lei cc mpkmenur .1 que s
refere cc art. 159. 1 e II. da Constituicão do 1 '.sdo. sera,3 o aplicadas
as seguintes noriras:

- - o projeto do Plano Plurianual do' \çào ( )vernainenral,
para v tgncia ate o final dc primeiro exercido hliaflceir() tio man-
dato subscc. j iienre, acci encaminhado até três nieses antes do elicer-
ramento do primeiro cxercici(c financeiro e devolvido pira sanção
ate o termino da sessão lcgislariva

II - cc projeto da Lei de 1 )irctrlacs ( )rcamentarias será coca-
miciliad 1 ate Sete meses e meio antes do eiiCcrrameflroc do exerci-
c'ic c financeiro e devolvido para sanção at

é
 cc ferminci do c primeiro

período da sessão k'gcslatn'a;

III — o projeto da Lei ( )rçamentária do Estado será etiCaini-
nhadc até três meses antes do ciicerranlr'fltoc do exercício tinancei
rcc e devolvido para sançãc c até o rérmini c da sessão legislativa.

Parágrafo único - •\s diretrizes, objetivos e metas do Plano
I 4 lunanual dc \çàcc Governamental aplicáveis no primeiro exercí-
cio Financeiro de sua vigência serão conipativeis com as dispccsi
çc'ces da Lei de Diretrizes ( )rçamçntárias para o mesmo &-xerci-
cic . (Ato das 1 )isposico"es Constitucionais  l'ransitóros da ( )lis
tiruição dcc Estado)

d) as normas que definem procedimentos 11'a pôr cm
funcionamento a lei nova ou instituições por ela criadas.

Exemplo:

Art. Ir	.\ primo-ira eleieào p.c raac acolha dcc l)o-to'nsoi
Público (;era[, na forma priVistil IR) art. 7°, realizar-se-á iicc pi—
o de noventa dias contados da data de publicação desta lei com-

plernentar.

l - .\ eleição -,i que se refere o "capur" deste artigo será
organizada por uma eomissãcc eleitoral instituida por teso cluçào do
l 4 rc,euridccr-( ]cc.'te cm exurcleio e integrada por dccii' representantes
de cada classe da carreira.

2° — .\té a posse do l)cfcnsor Público Gel, cc Procurador
Chefe em exercieiic responderá pelas funço'ces dcc cargo. (lei
plementar o' 65. c.l(' 2003)

As tio.cLnia Iransiiortas iiao piccisano, iiecessatiamcnte,
compor rito bloco destacado. KJas podem ficar inseridas
04:1 bloco das oliic 1ço'cs gerais, quando estas aparece
tem no final da lei, ou no das disposições finais.

Os anexos da lei

Os anexos são usados cm uma lei para organizar dados
ou informações cuja apresentação sob a forma de texto se-
ria inviável ou inadequada. Trata-se de quadros, /abe/a.r, lis/ai.

modelos, ,õrmul.'rioí, Çcri/iioi. etc. () anexo deve ser instituído
por um artigo da lei, podendo ser referido em outros arti-
gos subseqüentes.

Excn pio:

\ri 4' - .\ estrutura dia (.trrcir;cs instituidas pccr cala lei e cc

número de cargos de cada urna i'ac ((5 constantes 11(1 ofl('Xo) 1.

Estrutura

(1) anexo apresenta a seguinte estrutura:

a) 1/1/i/o, contendo a palavra "ANEXO", em maiúsculas;
quando houver mais de um anexo, eles serão numerados com

algarismos romanos;

b) indicaf'ào, entre parcntcses, abaixo do título, do artigo

que iflSUtlUU o anexo.

Exemplos:
.\Nl-X( 1

(a que cc referi' o> cri. 1'' da Re cluccu Ii" 	... de ... dc

ama

\\l(X() l\
(a o j ile se refere c) arr. 8'' da 1 ei ri" ....d(: ... de ... dc

e) 0vmteido do anexo, com titulo e subtítulos, conforme o
caso.

Modificação

A subsmuiçao de um anexo em vigor por uni anexo n0'()
é feita por meio de um terceiro anexo, instituído pela lei
mocliíicativa especificamente para abrigar o conteúdo que
passará a vigorar.

Exenu pio:

Arr. 10 os .\nexos 1 e II da Lei n° 13-137. de 30 de dezem-
bro de 1999, passam a vigorar na forma do .\ucexc o desta lei.

.'iNLX()
(i que se refere o art. 4° da 1 ei ic° ....d(- ... do' ... de 2002)

(a que se refere cc inciso III do art. 11 da Lei n° 13.437,
de 30 de dezembro de 1999;.

\Nl:X& >11

(a que se refere o arr. 23 da 1 ei n 13.437, de 30 de dezembro c.le
1999)

(......

'Projeto de lei n 1.936/2002 - Lei ri" 14.360, de 2002)

Se incidir sobre itens isolados do anexo, a alteração po-
derá ser feita diretamente pelo artigo da lei modificativa que
a instituir.

Exemplo:

.\rt. 9° - licain rriinsfurinadccs, to juadr c especial de cargccs
de prowinuc.-ntcc eni ccclnisioão) da administração direta do Poder
1-'xecutivo a que se refere cc Anexo da Lei Delegada n° 108, de
29 de janeiro de 2003. oca seguintes cargo ,; dc provimento em co-
miasàcc:

— um cargo de 1 )Irctor II. o cdcgc c M(',-05, 511111)0 cIo) 1 )R-05,
cm cito cargo de .\Sscssccr jurídiccc-( hefe. o'cdigo \l( 99. simb)icc
(', F-09, de recrutamento) aniplcc, mantida a renuiineraçào) do cargo:
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Em certos casos,é neceáno estabelecer, em um irrigo da

Ici. que os ncris dc etrminado anexo têm vilor de incisos,
para cleilo de rganizacãc i da lei e po tFitljiad de vet( i. E
O que ocorre, por exemplo. nos projetos de Lei de l)ircin-
zes Orc,unent;itias — IDO .- e de Lei Orçamentaria :\nttal
L( )\ , cm que as emendas parlmicntarcs aprovatjw, são
reumda. II)) anexo especibeo e referida., na lei corno incisos
de um ;tTUi'O ik-terrnin,ido. )ipOS 1 'anÇ(io dl) c;ovCl-n)ldor,
cabera ao 1 (XCCUIIVI fazer o co juadr incoto adequado des-
ses disp vOs no uircrior dos rcxtos (>ti dessas
leis. Nos 1nsjcros de resolução qUe ir-aiam da lienaçao de tet

ras devolutas, cada unia elesto, é rpccificad.i em um IUCISO

do anexo. Para cfcito de veto, o item de um anexo corres

ponde a um dispositivo.

l(xetnplo:

\mt. 59 — O Anexo IV integra esta lei na forma de incisos
deste ariiio.

Numeração interna do anexo

Na numeração do conteúdo do anexo, devem-se usar
algarismos romanos quando seus itens forem considera-
dos incisos. Nas outras situações, podem ser usados al-
garismos romanos ou arábicos.

Os subtítulos devem ter a numeração iniciada com o al-
garismo romano correspondente ao número do anexo, se-
guido de algarismo arábico.

Exemplo:
.V\l .X( III

(a ii.iu se refere ti art. 41 tLi lei li' .... de ... de ... d(: 2004)

11.1 -Tabela de correlação das carreiras da Secretaria de 1
do de 1 )cfcsa Social e do ( Op de l4 lilthetr, u Militar do 1 .stadc >
dc Minas (;trai.

A linguagem do texto legal

O texto legal deve buscar sempre a clareza e a precmsào,
a fim de evitar conflitos de interpretação. l( por Isso que o
texto legal se articula em dispositivos: a escrita em tópicos
facilita a ordenação e a identificaçao das normas e também
as remissões e as referéncias. O mais importante, porém, é
o modo CO1T1() se redige o texto. A linguagem da lei deve ser
concisa, simples, uniforme e, por ter de exprimir obrigação,
deve ser também imperativa. Assim, é rccomen(lavcl:

a) para obter conciso:

usar frases e periodos u-mIo.' c\ itando adjetivos e ad-
vérl)iús dispensáveis, bem como construções explicativas, jus-
tificativas ou exempli fica uvas;

Exemplos:

j or,m, ismiIeqiada
.ri. 1" - ( ) fornecedor que proceder a alteração na embala-

gem, como modificação 11(1 peso, na quantidade ou iiio volume
do produto, deverá adotar providências no sentido de esclare-
cer suficientemente o consumidor sobre a alteração proposta.

Forma adeqssada

\i-1. 1'' - ( ) fornecedor informará o consumidor sobru altera-
CIII ifiti.i.iiI.i III &iul):II.tgI.i)1 (h P° Olti 1.

LII

1 'or,,,(; fF!a(frq/I1.'///

.\rt. 2" - Fica terohinautumiu ti. vedada .1 CI du.i oca dc taxa,
pela cmissàt, dc documentos escolares, tais como declarações, cer-
tificados, guias de transfcréncia OU diplomas.

Fõrmo adequada

.\rt. 20 — l vedada a cobrança de taxas pela emissão de doeu-
mentos escolares.

b) para obter simplicidade:
dar preferência (is orações na ordem din'ia, exceto quan-

do a ordem inversa for necessária para reforçar o caráter
imperativo do enunciado;

Exemplos:

1 5 • //,I iszad qisada 'oração na i rden Inversa)

\T-t. 6' - Sujeitam-se as operações Coin recursos do Fundo (is
scc)lutes normas e condições:

Forimi adequada (oração na ordem direta)

Art. 6" ,\s operações corri recumis do Fundo su jeitam-se ás
seghlintes nono-as e ei ondicoc:

..a

l-?urma adequia(hi o ird(i)) na ordem Inversa pela necessidade de re -
forçar o caráter imperativo) do enunciado

.ri. 4" - 1 vedado, na fabricação dos tonéis ou barris de eu-
velhecimeiiit,, o uso de nla(ielra que possa prqud*ear as caracteristi-
eu da cachaca ou ensejar rico de contammaçào da bebida por Com-
postos it,XtCoS.

• dar preferência às expressões na forma po.mni:

Exemplo:

1 ãrma ,n,Id,a,,,ff/I

Ari. 33 - .\ recarga artificial de aqüíferos não será feita
sem a realização de estudos que comprovem sua co)nvenleocla téc-
nica, econonuca e sanitária c.1 preservação) da qualklade das águas
subterrâneas.

Forma adequada

Art. 33 — .\ recarga artificial de ae1üiferos fica condiciona-
da á realizacão de estudos que comprovem sua cottvcnfencia
técnica, cc000mica e sanitária e a preservaçào da 1ualidadc das
igiias subterriteas.

empregar palavras e expressàcs de uso corrente, salvo
quando se tratar de assunto técnico que exija nomenclatura
própria;

Exemplos:
Art. .. - São rransgressões disciplinares:

II - adiar (e não proi-raaI,Iar ii cumprimento de decisão uidi-
cial.
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...
\rt. ... - 1 ndcpiiude e ilai i p,Fscifldt') dc ii iliCIlísil poNtoi a no-

nieacao j)1Ia cargo em comissào declarado em 1(1 de livre ilonieacaoi
L . (XI >nerac 1.

\rt. 1	--	i 1riL'tio ri.o 1 reli/açã(> (Ii. exanie di.' tuiidi de 1,1110

ciii recem tiascidi is no I 'stadi i, para d i agnóstico do retinolil:ist, ,nu.
da catarata e do glaucouna ci ingciutc)s. (t si) adequado - terna s
técnicos).

e) para obter uniformidade:
expressar a ii tesma idéia, ao k)ng) i.Ie ti )1l( () texto,

mclii das mesmas palavras, evitando sinôniinos;
Exemplos:

.\ ri .3'' - \s instituições ci nuiiicarà i ao ( ., )nselhi i U.stadital de
1 'diicacão a celehraç;ui de convénioi 0115 termos do ari 1" desta lei
C ('IiVOII'11 i al i (

"
c inselho, ci incom lati ti.men te. a propo st a ped;i -

gúgica do curso :ib j etii do cciiiv'nin (e não acordo ou ajuste).

Paràgrafii único - ( ) Conselho l'stadual dc' Educação fará ii
acompanhamento do curso objeto do convénio a partir de seis
meses após o inicio de seu t Liii CII ifla nico ti i.

...

.\ ti. 1	1 ic;. iiisiituid,i, nas i iniversidades publicas estaduais,
reserva de vagas para os candidatos afro-descendo'nrcs, os egressos
da escola pública e os portadores de deficincia.

Parigrafo unicii Estende-se às fundaç'ies agregadas à Vemg a
exigência de reserva de vagas (e não) co/is min,,,,a) de que trata esta
lei.

• empregar termos do.' USO comum às diversas regiôes do
Estado, evitando o USO de regionalismos e de modismos;

Exemplo:
.\ri.5" - Parcerias públici i-pnvadas são mecanismi is de cola-

boiraçaci entre o Estado e parricnlares, por meio dos cJuais o parti
cular assume a condição de encarregadi i dc serviços, atividades,
infra estruturas. estabelecimetiti is ou enuprccndimentiis de Interes-
se publico. sendo i remunerado segundo seu descnupciihi (e iiàoi sf//

per/oru/Ja,,cr). pelas utilidle e i.IUC i,fure&'cr ii
diopoaibi/ir,'ar).

• buscar a uniformidade do tempo e do modo verbais em
todo o texto;

• buscar o paralelismo iioniiiial e verbal entre as disposi-
CÔQS dos incisos, das alíneas e dos itens Constantes na mes-

ma enunieraçao;

Exemplo:
Arr. 160 -- ()s pro jetos de lei relativos a Plario Plunanuial, às

direrries orçamentária,, ai orçamento anual e a credito adicional
serão apreciados ix la Assembléia legislativa. observado o seguinte:

(.1

III . as cnieiidas ao projeto da lei do orçamento anual ou a
projeto que a iiiiidifique somente podeiti ser aprovadas caso:

a) sejani conupativeis com o Plano l'lurianual e com a Lei de
Diretrizes ()rçanient-.irias;

hi indiquem os recursos necessárii.s, adnuudos apenas os pri
\cnucluicS de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

1) dotação para pessoal e seus encargos;

2) serviço da divida;

3' transferência tributária constiniciinial para Município; ou

c) sejam relacionadas:

1)com a correcao de erro ou I1fliI5SO OU

2) com as disposições do projeto de lei. (Constituição dto
 i)

• evitar o emprego de palavra ou expressão que con-
fira ambigüidade ao texto;

Exemplos:
.\rt. 6" - 1 1 disposic i neste artigo aplica-se aos crédito, tributá-

rios gerados ali sessenta dias iu,utrrlores a da/a da publicafâo desta /ei
'\os sessenta dias anteril ires ou ato" scSsçntS dos anres?'

ri 2' -	'e/li/o o/a oiI/o g ri. 110,10 li 1 1 1 ()r a soo /ol 101 ,llli10,10m1
recebora repasse dc recursos do Piidei Nxeeuiivi i se a euutudadi

— possuir finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes
financeiros ciii educação:

II assegurar a destinação de seu património a outra escola
ciimunitina. íilantrópica ou ci m Íesional. ou ao poder público, no
caso de encerramento de suas atividades;

III - for declarada de utilidade pública por lei. (Qual i :1 enti-
li ccliii' cdui'.irivi,	LI .1 500i(I,i(.11	loliilIlni.lr:

d) para obter imperatividade:
usar o broco d) N''	do indicativo C 1) presente

do) indicativo;
Exemplos:

,\rt. 1" - ( ) l-stadii pi niover;i a assisti.ncia iiitegral à s.o'ide
reprodutiva da mulher e do homem, mediante a adoçào de ações
mc'-dicas e edi i cativas,

...
li 2' . ( ) Ri.-oiin- Próprio de Previil'iiei:i Social assegura os

iieiieficii is lirevilleiiclarilis previstos nesta lei complementar aos se-
gurudos e a seus dependentes.

• preferir as formas verbais às nonuriais;
Exemplos:
.jbe à Mesa designar os membros da 1 ;iiiilissào '	o

nacdo).

I ' vedado restringir ii acessi, ... (e não a restri0ào).

preferir os verbos significativos aos de ligação;

Exemplo:
plica - se ... :' ti'i ii O'

• preferir as formas verbais às constituídas de verbo
substantivo;
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Exemplo:	 a consccuçào de um obicuvo mais amplo, explícito ou su-
Rtqiii'rer. pagar, ,/o,lle(;r (i. nio fazer rct1 ucrimcnto, fazer paga-	bentendido rio artigo, e geralmente estabelecido como uma

fl)CfltO. fazer iii IInCaÇãO.	 faculdade para o destinatário da norma.

Exemplos:

evitar o USO meramente enfático de termos ou ex-

pressoe ;.

Exemplos:

\ ri 5" - ( ) r(-gkiLiniciito da Medalha de Mérii o Protissiu
nal será aprovado no prazo (má. lias) d	C5sL-TII.i dias &nrauli».
da data da publicação desta k-i.

...

A rt. 7" — ( ) Grupo dc Trabalho rei tuirl 1 Ci iliien
do as sLigcsres relativas aos objetivos definidos no art. 2°
(ieiprekrwe/me#ile no prazo de sessenta dias contados da data
da public.icào desta lei,

EME

\rt 2'

2" -- ( ) liii 1 :st.idutI de Parceria, I'úbliiu-Pri adi, e os
projetos, contritos, aditamentos e prorrogações contratuais a
ele vinculados serào (obrega/oria,z,ente) subrnctidii a consulta pú-
blica.

Sabe- si' que .i k'L e Stiritiii. imperativa, :\ iiii,ii.,' flhll\ idade e
uni iraco genético da lei e infomia tanto as noruias que es
tabeiccein unia ohrig;içío e1 Uanto aquelas que mstiiutan tinia
facuidack ou tLina diretriz. (.) uo di' PZ ILIVUS 011

sõej, que quel-cin dar utase a uma olitigação COlho iIzes,•

sasiirn;rnfr. i.epi ki ;aca/i' ou ajsrín;/w-z:ment,.' - pode ter um

efeit i ltidCSt'llIdO ao retíirc:tr o sentido de l)Lii/)lrofledai.le
de um comando,, enfraquece o de outro coinandii que luto
SC CXflflhIU 1114 tiiCSfliO t<'111 enfático.

Uso dos verbos dever e poder

O sentido imperativo de uni enunciado legal é dado,
quase sempre. pelo uso do verbo no futuro do presente
do indicativo ou no presen te do indicativo.

Exemplo:

\rt. 207 - 1) poder publico ,i/ar.11lte .1 iiiiiiis ii PC110

cicio dos direitos culturais, para o que incentivará, valorizara
e difundirá as manifestações culturais da comunidade mineira.
(( iinsi iiuiçàti do 1 'stadi )

A locução verbal que tem como auxiliar o verbo "de-
ver". apesar de também servir para exprimir obrigatoriedade.
n() é indicada para textos legais, por ser menos direta e con-
cisa e mais sujeita a ambigüidades. Assim, por exemplo, no
enunciado do art. 207 da Constituição do 1 srado, nao seria
recomendável dizer "O poder público deve garantir" no lu-
gar de "O poder público garante". nem "deve incentivar, va-
lorizar e difundir" onde se diz "incentivará, valorizará e di-
fundirá".

Entretanto, há algumas situações em que o verbo "de-
ver" parece ser mais adequado. São aquelas em que o co-
mando expresso pelo verbo, sem perder o sentido de
Obrigatoriedade, apresenta-se, no contexto geral do enuncia-
do, como um requisito a ser necessariamente cumprido para
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\rt. ... - ( ) recursu devera ser pri iii iii ladi :e não lua' pnulisalildfi)
no prazo de três dias contados da data da publicação da decisão
(Apresentar o t'eclirso é uma faculdade.)

...

\ ri. ... — Vara usufruir dos bcne ficiu is ci incedidi )S pi r esta lei.
o produtor rural devetá cadastrar-se (e não rat/a.ç/rar-sr-a) no i'irgào
ciumpeteilte até o dia 30 dc janeiro (1(1 exercido fiscal subsequente
ao da realização da transação. (Cadastrar-se é uma opção do pro-
dutor rural.)

O verbo "poder" é empregado, na maior parte das ve-
zes, para indicar uma faculdade ou urna possibilidade. O fato
de exprimir possibilidade não retira do comando o caráter
imperativo, já que a opção é, também ela, uma norma.

Exemplos:

\rt, II) -

2' — () l'stadi, poderá legislar sobre matéria da competência
privativa da União, quando permitido cm lei complementar fcde-
tal. (1 :uuiisiiiiiiçã ' di ' l	iado',

URU

Art. 53 - \ \ssimbleu l .e)islaflva se reunira, cru Sc55iui ordi-
nária, na ( :aptutl do I'stado, indcpi'iidenteniente de convocação.
de primeiro de tcvcrciiui a dezoito i dc julho e de primeiro de agos_
tu) a vinte dc de,emlirui dc cada ano.

40 - Por motivo de conveniência publica e deliberação da
maioria de seus membros, poderá a Assembléia Legislativa iunir-se.
temporariamente, em qualquer cidade do lstadu (( .(>nstltuiÇà(> do
l,scidu))

Singular e plural

Na lei, dá-se preferência ao singular, que é mais
e, na maioria das vezes, tem efeito generalizante, fazendo
com que a norma se diri ja individualmente a cada um dos
integrantes de um universo aberto.

Exemplo:

— Será promovido o servidor que obriver mais dc 600/o
(scsscnra por cento) dos pontos distribuídos em avaliacão dc de-
scmpciihi u.

A forma plural é mais sujeita a ambigi'udade e impreci-
são, mas pode mostrai-se recomendável quando a norma tem
unia aplicação concreta dentro de um universo definido de
destinatários (uma classe, um segmento,segmento, um grupo).

Exemplos:

( )s valores constantes nesta lei, inclusive cm 5(11 ,\theXO
III, serào reajustados na mesma data e pelo mesmo índice aplicado
ali reajuste dos valores expressos em reais ria 1 .o Fcderd ri" 10.165.
de 27 de dezembro de 2tJ0.



...

\rt. 2 - IRam reconhecidos tomo NU> I )OÍ ilU)tiV(S
políticos, e nã	.or falta de decoro parlamenor. IS atos dc (aSS.I -

e iiiido 0.1 Eco ,lut s .1	iC O reteri.	art. 1'.

IV - o estimulo à sociedade para a críaçao, produção, pre-
seivaCa) e divulgação de bens culturais, bem como para a rea-
liiaçài de manifcsracõcs culturais: (Projeto  de Lei 0° 2.111 5/9-1 -
lei n' 11 .`26. de 1 994

EII
...

\rr. 19 -- \i hor,i do inicio 11:1 rctini1,, ifertila pIlo 11111 191 EI

I'IciLiril . o rulOhliri o da Mesa da \ s scniblei,i e o, demais 1 )cpu

	

tado s	5(115 ileares, I(ceirncnt ) 1 nierni da .\ ssernbleia)

Estrangeirismos

() uso de terin is ou expressoes em língua estrangeira nos

textos legais SI) é admitido em casos CXCC1)cioIialisSuTK)S, quan-
do a expressão for de uso consagrado e não tiver corres-
pondente cm portugues. Isso ocorre geralmente com alguns
termos em latim ("caput" e "causa mortis', por exemplo).

No Caso de nomenclatura vinculada a inovação
tecnológica, inquestionavelmente difundida, quando não exis-
tir na língua portuguesa termo que a possa substituir, a pa-
lavra estrangeira pode também ser empregada (por exem-

plo, internet).

Caso seu uso seja inevitável, a palavra em língua estran-
geira deve ser grafada em itálico ou entre aspas.

Coerência e coesão
A idéia de coerência está relacionada, no texto da lei, com

o grau de integração semántíca que as normas nela contidas
conseguem alcançar. Um texto legal é considerado coerente
quando possui uma ,i,,idade d5 .owíido que favorece sua com-
preensão, a aceitaçào de sua lógica e sua aplicação, fazendo

reduzir o risco de interpretações divergentes e contraditórias.

l sobretudo nas relações entre os preceitos que a coe-
rência do texto lcal se estabelece, tanto internamente, entre
os dispositivos da própria lei, quanto externamente, na
integração deles com os vários elementos, nornmtivos OU flào,

que compõem a linguagem e o ordenamento jurídicos: os
preceitos contidos cm outras leis; os principlos do direito; as
fórmulas e os conceitos de uso comum entre os intérpretes,
que tornam possível a comunicação e o entendimento entre
eles.

Pode-se apontar como ) condições para a coerência de um

texto) legal:

a) o rigor na adoção de critérios, de categorias e de ler-
mos normativos (por exemplo, deve-se reconhecer corri clare-
za cm uma lei o que nela se concebe como princípio, dirc--
triz, objetivo, ação, etc.);

Exemplos:

Art. 40 - No piam tamento e na execução de ações na área da
cultura, serào observadi o os seguintes p,wctbiOr

- o respeito à liberdade de criação de bens culturais e à sua
livre divulgação;

	

II	o respeito à concepção filosófica OU convicção política
expressa cm bem ou evento culturd:

III a vai< iisaç'o dos bens culturais ci uno expressào da diver-
sidade si lei çuluirl ti<

>  1 'siadi ;

ti	- S;to o////iIoJ da 1odiuca dc que trar,i esta lei:

1 recuperar c expandir a cultura do algodão no 1 stado. com
vistas a suprir a demanda da indústria mineira e a gerar excedentes
cx port:iVcls;

II - estimular investimentos públicos e privados para o desen-
volvimento sustentado da atividade;

III - gerar oportunidades de emprego e aumento de remid
nas regiões produtoras.

Art. 30 -	política estadual de dcscmtvidvimcnto sustenta-
do da cadeia produtiva do algodão observara as seguintes tu,1'-

- integração das ações públicas e privadas para o setor;

li - busca do aumento da produtividade e di melhoria da qua-
tidiide do algodão produzido flo istado;

lii - criação de um programa de incentivo fiscal que leve
em ei >n o, p ri ri ei pai nico te, a p o d ti t iv id ;ide, a qualidade e OS

aspectos ;unbicn tais da cultura do algodão;

IV - estimulo à adoção da cotonicultura pela agricultura t'anii-
bar;

\rt. 40 — Compete ao Poder llxccurivo, na administração e na
geréncia dos programas criados para efetivação (la política de que
traia esta lei: (asJe.)

- promover a arriciilacào dos setores envolvidos na ca-
(leia prumdiii Lxii do algodão;

II - destinar recursos pata a melhoria tecnológica do algodão
produzido  til) 1:5111(1):

lii - prestar assist-neia técnica aos agricultores, no que se refe-
re à sua org-anizaçào e capacitaçãi) para a producào e sus aspectos
gerenciais e de c1iIi1crei1diacão; (Projeto de lei li" 2.392/20(12 -
lei ti" 14.559, de 2002

b) a compatibilidade jurídica entre os preceitos institui-
dos na lei e entre eles e os preceitos de outras leis de hierar-
quia superior;

e) o equilíbrio no grau de detalhamento dos temas;

d) a articulação lógica, em cada artigo, entre o disposto
no "caput" e o disposto nos pará'afos, o que envolve:

- a compatibilidade jurídica entre os dispositivos;

- a alinidade e a integraçào sernànuca entre eles: o con-
teúdo do parágrafo (o seu comando) deve ser uma ex-
tensão, uma especificação ou uma ressalva da idéia con-
tida no "caput".

Exemplos:

.\rt. -48 - \ Constrição considerada hsbitãvel será ligada à rede
coletora de esgoto sanitiirio

1° - Quando nàil houver rede coletora de esgoto sanitário, o

Órgão presrador do serviço indicará as medidas técnicas adequada,
ii solução do pro1)1n (irssaha (Projeto de Lei mi" 48/99 - lei

ti" 13.317, de 1999)

37



Rem

Ari. 246 - ( ) poder público adotará illstrutflefltos para efetivar
o direito de [<>do> ,., à m radia. em condições dignas, mediante poli-
ricas habitacionais i.uc considerem as peculiaridades regionais e ga-
rantam a participação da si ciedade civil.

1 - () direito à moradia compreende o acesso aos equipa-
mentias urban(>s. ( cpbiitso de termo usado no "capur")
(( )nsntUiçao do .Stido)

...

\ ri. 151  - ( ) 1 stado i divukará. n trti oficial, até o último
dia do més subseqüente ao da arrecadacão. o montante de cada uni
dos tnl)utus arrccadad s. os recursos recebidos e os transferidos
sob forma de convénio. (is valores de origem rrihurána entregues e
a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

l'ariignifo único - Os dados divulgados pelo Estado serio discri-
minados por Municipio. wnphmenis de norma contida tu c.lpIlr''
(( inStituiÇar) do 1 stad

ama

Art. 441 - Não poderão obter concessão de terra devoluti:
1 o	r elo 1 srado:
11 u \'icc-(,vcrnador e os Secretarias de Estado;
III - os Diretores ele org3o da administração direta e de enti-

dades da :idiniiiisiratão indireta

(«.)
Parágrafo único, - .\ vedação de que trata este artigo se esten-

de aos parentes consangüíneos iiu afins. até o 2' grau, das pes-
soas mencionadas nos incisos do "capui" deste artigo. Camp/iaçào de
comando d(> "caput")
(lei ri' 9.681. de 1988)

lii CasOs COUiOsOS, Ciii (file o) vinculo) lógico entre o enun-
Cuido do "capul" e o do j ráeraít ' não é, pelo menos à
primeira leitura, cvidnie. "o entanto, uma vez que a li
eaçao tormal entre os dois dtspuitivs é estabelecida no
tçxto, unia relação soniotica entre eles ha de ser construída
pelo irltéil)rCtC. E o que sevé, exemplo, no art. 13 da
(onstntucãn Federal:

'Ari. 13 — A língua	e o idioma oficial di
Repulolica Federitiva do Brasil.

São s,iuubolos da República Federativa elo Brasil
a buideita, o hino, as armas c o seio i)JCK)flUS

. 2° -.- Os lstadns, o 1)ist1Iio l'eckrod e os \lunidpios
poderão ter iiiib&ol( 's próprios".

\ coerência, COmO diz respeito à lógica normativa, tem
uma dimensão dinâmica e conccirual que vai muito além das
conexões lineares entre os dispositivos. Entretanto, os meca-
nismos do texto que fazem a ligação formal entre os disposi-
tivos - estruturas sintáticas, vocábulos e concctivos - também
colaboram para garantir a coerência do texto legal como um
todo. Esses mecanismos operam no plano da chamada CVeIO

1ev1lia! e podem ser considerados como marcas da coerência
na superfície do texto.

Eis algumas recomendações para garantir a coesão no tex-
to legal:

a) ordenar logicamente os dispositivos e dar progressão
sistemática aos enunciados;

b) fazer mençào apenas a entes ou conceitos que já te-
nham sido determinados, na própria lei ou em outra. É um
erro, por exemplo, a menção a órgãos que ainda não foram
expressamente criados e a referência a procedimentos ou si-
tuaçôes cine ainda não tenham sido estabelecidos, no texto,
de forma explícita;

e) antes de usar um termo ou expressão que tenha signi-
ficado específico tio texto em que aparece, indicar o objeto
ou elite que ele designa (no caso de ser um agente público
ou privado, por exemplo) ou o conceito a que ele se refere
(um termo técnico, por exemplo). Veja-se a Lei n 0 12.733,
de 30/12/97 , que trata da concessão de incentivos fiscais
para projetos culturais no Estado:

Exemplo:
Au. 1'' - 1 ta lei cstalx-kcc 11, ,filia, ele Iticelitivo o fiscal às Pes-

soas jeiridicas euc.ipoieiii financeiramente a rcalmzacà o de projeto
cultural mio Estache

\rt. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se:
— incemitivador ii contribuinte tributário ou .i pessoa jurídica

que apoie hiianceinunenle proicro cultural;
II empreendedor o promotor de projeto cultural.

Parágrafo único - Serão estabelecidos cm regulamento os re-
quisitos e as coiidiços.s exigidos do empreendedor para candidatar-
Se aos binetici(s desta lei.

d) usar sempre o mesmo termo) para fazer menção ao
mesmo conceito OU ente. Não devem ser utilizados sinóni-
mos. Quando se opta por usar dois termos diferentes para
designar um mesmo ente, isso deve ser explicitado na lei:

Exemplo:
Art. 1 Fica criado oo Fundo 1 siaelual de I)cscnvolvunento

ele Iransportes - Funtrans -. com i) i)bjetivo) de financiar e repas-
sar recursos para serviços, obras, aç&s e atividades relativas aos
transp ortes iioo 1 ;suitlu e

Parágrafo único - Para os eÍeiti.> desta lei, a denomimnação Fun-
o 1 staelual ele Desenvolvimento de 1 ramispoortes, a sigla Funtrans

e termo Fundo se ee1uivak'rn. (Projeto ele 1 ei mi" 410/99 - Lei n"
13.452. de 2000)

e) manter o paralelismo sintático entre os elementos de
urna enumeração. Numa seqüência de incisos, por exemplo,
os enunciados devem seguir a mesma fórmula, que pode ter
núcleo verbal ou nominal. Sendo o núcleo nominal, deve-se
manter o paralelismo quanto ao uso do artigo definido:

Exemplo:
.\rt. 14 - A execução> elas acoes e do os serviço os ele pri inu oeao o e-

proteção) à saúde de que trata esta lei coPsip1c

- ,ss Município. por meio) da Secretaria Municipal ele Saúde ou
Órgão equtvaleioie:

II .- a Secretaria ele 1 stado de Saúde, cm caráter complemen-
tar e supletivo;
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b) explicitar, sempre que possível, o conteúdo do precei-
to objeto da retmssão, de modo a garantir a maior autono-
mia textual possível ao dispositivo em que se faz aremis-
são, sobretudo no caso das remissões externas;

lii - tos demais úrguis e entidades do Faitadu, nos terna», da
legislação específica.
(Lei 0° 13.31. cc 1999)

í) manter a continuidade sintática entre o comando e os

itens de urna cnumcração;

W fazer as remissões de forma clara e precisa.

As remissões: mecanismo de coesão

A rcintssa) iuncioiiia C( MIO mecanismo (JC estabelece
COOCXOCS tanto n ' interior de um mesmo texto normal IVD

(rcnussào interna quanto entre textos de lei dt'.tintas
missào externa).

São recomendações para o uso de remissi

a) identificar comi precisão o ol) j eio da reT11sa c,
for o caso, fazer merica	(\11 :1 1' ÍCFI1I	1H CNFC-i(

o núcleo da ruiu is aI

Exemplo:

\rl. (	-	II lIRLI I II	II	1 1,. II	1( 11 tUSt-. &].H.III,I	11u
vede à ( emig e .i empresa do Sistema Iktrol,uis a venda das parti
ci1açiks acionarias que detiverem na (asniig pelo prazo de Sete
anos contados d;i data da assinatura d( acordo de acli mistas, si
pena de extinçao dos direitos previstos no acordo.

Parágrafo Único - 0 acordo de acionistas conterá previsão de
exclusão da :-ydaeào a que fe e/r ii "capa( " deste ar#Ro na hipitese de
ocorrer o incremento de 3.,0O.00flni (três milhões e c.jumhcnros
mil metros cubici is) pi r dia tia capacidade de transporte e distri-
buicão de gis tio isiado em relação i capacidade existente na data

lLlRIf, d.

Muitas Vezes, lia, no (lisposilivo :4 que se faz re1nis.io. mais
de um elemento textual que, puiencialmerite, poderia ser
tomado como elemento de rcferneia. Isso ocorre quando
hã mais de uma disposição um um mesmo dispositivo. ()
USO) de expresses C'fflIO "ii dISpOStOi 10 1t't....''' portanto,
pode ensejar dúvidas quanto ao verdadeiro objeto da tefe-
flfl e quanto a eu :tieant:c, tais Como: a re(cttiicta diz res-
peito a rodo t i conteudo do texto ou apenas a parte do
enunciado>

c) evitar a proliferacão de remissões, prejudicial à
legibilidade do texto, sobretudo no caso das remissões exter-
nas, uma vez que o sentido de um dispositivo não pode ser
estabelecido a n

ã
o ser por recurso a um outro texto;

Nas remissões, uma norma é "deslocada" para um OUTrO

contexto e passa a ser olileto de tio V:1S piitlieações, ii
no caso de uso excessivo do recurso, pode levar a dificuida
de de, tntetpretaçtio. Uma dificuldade idiemonal ocorre (itan.
dii .1 nontiia que se laz referinci.i é alterada ou revogada.
pois nem sempre é fácil abcr se a nornei alterada continua
aplicável ao contexto da norma que a ela f?sz referência.

d) evitar () cneadcaitieiitti riu reinissocs (te ITIISS005

encadeadas ou de segundo grau), ou seja, a remissão a dis-
positivos que, por sua vez, remetem a outros dispositivos;

e) evitar remissões a normas de hierarquia inferior;

t considerar que, cm alguns casos, pode-se optar pela
rr'1x'tiç juo, em 1uar da remissão.

.\krn de Ilizer remissões, o texto lesa1 freqüentemente re-
produz 1 techos e dtsposziivos inteiros di , outras leis e, pnn
cip:llmr-nlu. das Constiniicõc-s do Estado e da Repúl ihca. \
reproducão desses textos, murtas vezes, não tem nenliunia
funçãoi normattva. porque não traz novidade juridica. 1 Ititre
tanto, nem sempre eles podem ser sinipiemciue sripnmi
(los, sob pena de mutilai' a estr truta e dificultar :t compro:

ensão dc, texto legal em que Se lilsetetu. 1 ni várias situações,
os termos e as expressões tt- 1itidiis. se n'ão tém função
nhimniatiV,i, podem ter uma função discursiva, que é a de
garantir :1 coesão do texto lecal, dar unidade aos enuncia -
dois da lei.
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A padronização do texto legal

Os padrões gráficos utilizados no texto das leis, que
compreendem as configurações e os caracteres gráficos,
as abreviaturas e as siglas, são convenções adotadas no
âmbito do Estado e, de modo geral, não têm efeito sobre
o sentido ou a interpretação das normas. No estabeleci-
mento dessas convenções, os textos das Constituições da
República e do listado são usados como rcfcrência. Para

facilitar a integração do sistema legal, as convenções uti -
lizadas no âmbito federal também devem ser levadas em
consideração.

Os projetos de textos normativos elaborados na Assem-
bléia Legislativa devem ser grafados cm fonte Anal 11, com
recuo de 1cm na primeira linha e espaçamento 1,5 entre li-
nhas, observados os seguintes detalhes:

Epígrafe	Centralizada. Caracteres maiúsculos, negritados.

Ementa
Alinhada à direita, com 9cm de largura, sem recuo na primeira linha.

lóniitila de	-
-	Justificado.promulgação 

Texto Justificado.
normativo	-

Artigo	Indicado pela abreviatura "Ari.", seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, separada
do texto por travessão entre espaços em branco.

Indicado pelo sinal "", seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, separado do
Paragrafo	texto por travessão entre espaços em branco. No caso de haver apenas um parágrafo, utiliza se a expressão

"Paragrato único".

Representado por algarismo romano seguido de travessão entre espaços cm branco. O texto inicia-se
Inciso	com letra minúscula e termina coni ponto -e-vírgula, salvo o do último, que termina com ponto, e o do

que se desdobrar em alíneas, que termina com dois pontos.

Representada por letra minúscula seguida de parêntese separado do texto por uni espaço em branco.
O texto inicia-se com letra minúscula e termina com ponto-e-vírgula, salvo o da que se desdobrarem
itens, que termina com dois -pontos, e o da última alínea do último inciso, que termina com

Representado por algarismo arábico seguido de parêntese separado do texto por um espaço em branco.
(1) texto inicia se com letra minúscula e termina com ponto-e-vírgula, salvo o do último item da última
alínea, que termina com ponto.

identificado por algarismo romano. Nome centralizado e grafado em caracteres maiúsculos, sem negrito.

identificadas por algarismos romanos. Nome centralizado e grafado em caracteres minúsculos, com inicial
maiúscula, negntados.

Identificados por algarismos romanos. Nome centralizado e grafado cm caracteres maiúsculos, negntadus.

Identificada como Parte Geral ou Parte l spccial ou por numeral ordinal. Nome centralizado e grafado
em caracteres maiúsculos, negritados.

São usados apenas numerais (palavras), exceto no caso das unidades de medida, unidades monetárias e
valores percentuais, que são expressos com algarismos, seguidos de numerais (palavras) entre parênteses.

A primeira referência aparece entre travessôes, em seguida à cxplicitaç-ão de seu significado. -\ partir dai,
usa-se apenas a sigla. Não se usa o segundo travessão antes de ponto final e de dois-pontos.

Alínea

Item

Capítulo

Seção e
subseção

Título e livro

Parte

Numerais
(palavras) ou
algarismos

Siglas
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A alteração das leis

Modelos w4 e 13 a 15:

Tipos de alteração

\ altcraça() expressa de urna lei por outra pode ser feita:

a) dando-se nova rcdaçào a artigos, paragratos (111 outro

dispositivo da lei em vigor;

Exemplo:
.\rt. 40 - ( ) irr. 104 da Lei o° 5.406, dc lO de dczuiiil.'ro de

1969, passa a vigorar o iin a seguinte rcdaçào:

104 - .\s pr lo ções tibcdccerào a critérios de anrigciida-
dc, merecimento, ato de bravura c teml)(i de serviço, devendo 1  ici ir -
rcr anualmente. nos meses de j unho e dezembro.". (Procto de
Lei ( :ompkmcnrar o" 36/2003.)

;\ alteraçao exprcssarncilic tntroclui..tda na lei })OT 10(00 (lc

norma postcru. incorpora .c ao texto da tu original

b) acrescentando-se dispositivos novos;

Exemplos:

\i1 l 0 - licitO acresce tados ao art. 62 da 1 .itilStlttllciii do
Fstado its se uiiik5 iii(iS() XXX\'lll c 4°:

".\rt. 62 - (.-)

XXXVIII - autorizar referendo e convocar plebiscito nas qucs-
tões de comperencia do 1 .stadii.

40 - ( ) exercício da ctimpetncia a que se refere o inciso
XXXVIII dar-se i nos tcrmos da lei.". (Imenda à (:onStituicào
li" 46, dc 2000)

...

Ari. 2° - Ficam acrescentados ao art. 90 da 1 ao 0° 14.694, de
2003, os s .iiinn . 2° e 3°, passando Seu );iragr4ft) Unieo a vigo-
rar como 1°: (Lei ii" 15.275, de 2004)

e) revogando-se dispositivos em vigor.

Exemplo;

,\rt. 30 - Fica revogado o 2° do art. 3)) da Lei ( :ompk'nien-
rar 110 64. de 25 de titarci, de 2002. (Lei (i iniplcmcntar ii" '9. de
2(104)

Revogação integral

Quando a alteraCa() a ser feita cm uma lei li ir muito gran-
de ou complexa, pode-se optar por urna lei nova que substi-
tua iii k'graliiiente a anterior.

Exemplo:
1 :.\ll( l,() 1

1)ISI'( )SI(:( )VIS (;l:R \lS

\ ri. 1' - .\ fixação, a ci inhagem ..icobrança e ci pagaiiiei iti de
eflhi ilumentos relativos aos atos praticados pelo, Serviços notariais
c de registro de que trata ii art. 277 da (i itlsrlttltcãi c do 1 •:stadi c. o
recolhimento da laxa de hscaliz.acào Judiciária e a forma dc cofli
pensaçãc) prevista no art. 8" da Lei Federal n° 10.169. de 29 de

dezembro de 2000, conce riu, ci te .Li	.1	ti IS ci jc 1 ti 's .1 gr.0 uidadc
estabelecida na legislação fcdcral, ohcdcccrão às disposições desta
lei.

(:.Pilt l.() \•
1 )ISl >( )SIÇ()l S lIN,-\ IS

ir. 52 - Ficam revogadas as 1 vis li",, 12.727, de 30 de dezem-
bro de 1997; 13.314, dc 21 de setembro de 1999: 13.438, de 30 de
dezembro de 1999; 14.083, de 6 de dezembro dc 2(X(1; 14.576, de
IS dc janeiro de 2003; 14.579, dc 1 7 de janeiro de 2003; e o 6°
do arr. 224 cia 1 vi o." 6.763, de 26 de dezembro de 1975. (1 .ei
o" 15.424, de 2004)

(Obs.: A Lei o" 12.7)7, de 1997, que dispõe sobre contagem,
eobraiica e pagamento de eniolumentos devidos por serviços
extra judiciais. c) aqui integralmente revogada pela lei nova, que traz
novo disc iplmnamcii lo para a ni:Lt ria.)

Se a alteração tiver como objetivo transformar ou extin-
guir instituição com existência concreta criada por lei, é re-
comendável que a lei nova estabeleça, no seu artigo inicial,
também de forma concrera, a nova situação da instituição,
para, no final, revogar a lei velha.

Exemplos:

.\ ri. 1" - .\ Região Metropolitana do Vale do .\co -
instituída pela lei ( ompleineoLir n" 51. dc 3)) de dezembro de
1998, passa a reger-se pelas normas estabelecidas nesta lei comple-
mentar.

.\rt. lO - Fica revogada a Lei Complementar ti" i. dc 3)) de
dezembro dc 1998. :1 ei (.i implementar tu 90, dc 20516

...

\ti 1'' - ( ) fundo de l)csctivolvimuiito Ro.titi.il do .iiba -
Fundo .laffia -, criado pela Lei no 11,394. de 6 de janeiro de 1994,

a reger-se por esta leu, observado ii disposto iva Lei 1 :otnplc-
ituentar li" 27 	18 di' janeiro de 1993.

Art. 16 - Ficam revogadas a 1 ao o" 11.39-1, de 6 de janeiro de
1994, e a 1 ci tu" 11366, de 26 de iiovctiulir<i de 1996. (lei o"
15M19. de 21514

Lei que promove alterações múltiplas

Quando uma lei alterar outra cm v'ric is pi mios, deve-se
atentar para o seguinte:

a) os comandos modificativos devem ser agrupados cm
função do tipo de alteração (nova redaçao, acréscimo ou re-
vogação de dispositivo), respeitando-se, na medida do possÍ-

a ordem dos dispositivos na lei modificada. Cada co-
mando deve discriminar, sempre que for viável, todos os dis-
positivos que ,ao objeto de alteração naquele bloco:

Exemplo:

1- 1.) eaptur' ' do arr. 1°, os 3° e1 di, are 9" e o
are 14 da Lei n 0 12.228, de 4 de julho de 1996, passam a
Vigorar com a seguinte redaçào: (Lei n° 13.431, de 1999)
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b) no caso de mais de um tipo de alteração incidir sobre
um mesmo artigo, é conveniente fazer as alterações por meio
de um artigo único;

Exemplo:

'\rl 7° — ( ) art. 1 da 1 ci n° 14.309. de 19 de junho de 2002,
fica acrescido dos seguintes inciso VII e 4°, passando seu 2°
a vigorar com a redaçao que se segue: (Lei n° 15.027. de 20041

c) quando houver interdependência entre alterações, mes-
mo que sejam de tipos diferentes, é conveniente que elas
sejam feiras por um mesmo comando;

Exemplo:

.\ri. 3° - lica acrescentado ao art. 288 da ReSOlUÇãO ti' 5.176.
de 6 de novembro de 1997, o seguinte 3°, passando o art.
289 a vigorar com a redação que se segue:

",\rt. 288 -

3°— Nas ci imissõco e cm Pkii:irio, poderá usar da palavra
para discutir (i 	do: lei de iniciativa popular, peito
total de sessenta minutos, o primeiro signaiario ou aucks que
este houver indicado.

.\il. 289 — V. a enndadc associativa da sociedade ci
vil, com exceção de partido político com rcpresenraçio na (:;isa,
a apresentaçào à Assembléia legislativa de proposta de acão legis-
lativa.

§ 1° - .\ proposta a que se refere este artigo será encaminha
da à apreciacãc) da 1 .omissa(i de Participação Pi ipiila r. que pode-
rã realizar audicricia pública para discuti-la.

§ 2° — Aprovada a proposta, esta será transformada ciO propo.
sição de autoria da Comissão de Participação Popular ou enscjará,
quando for o caso, a medida cabível.

3° - Será anexada à proposição de autoria da Comissão de
Participação Popular a proposição cm tramitação que com ela guar-
de identidade ou semelhança, desde que a proposta de ação
legislativa que originou a proposição da ( .oiiitssão tenha sido
protocolada .intcs da proposição de auroru parlamentar.

-° — Aplica-se à proposição de que trata este artigo o dispos-
t(> no § 3° do art. 288.", (Resoluçào o" 5.212, de 2003)

Alteração de dispositivos datados (de efeito concreto)

)Normas que visam a alterar dispositivos datados — aqueles
que, carecendo de abstração, inscrevem um comando concre-
to no tem1'x> — devem também ser concretas e referir-se dire-
tamente ao fato instituído pela norma original. Os textos des-
sas normas não detiem, l)ols, ser incorporados — sob a fór-
mula de "nova redação" — ao texto da lei modificada; os co-

mandos devem vir sol) a forma de texto aiit,,iotio da lei nota,

que apenas indica o dispositivo da lei modificada, sem con-
fundir-se com ele. É o caso, por exemplo, de normas que
reabrem prazo vencido estabelecido em lei anterior, transfor-
mam cargos ou órgãos públicos ou mudam a denominação de
próprios públicos.

Exemplos:

Art. 10 — 1-ira rreihrrrú, por trinta e seis nieses contados da data
da publicação desta lei, o prazo para o cadastraniento do produi.
de Queijo Minas Artesanal no Instituto Mineiro de .\gropecwina
IM.\ , estabelecido ti 1° do art. 30 da Lei n° 14.185, de 31 de
(aiieit(i de 2001 l ei 1,11 11987 de 2(04)

...

Art. 1 — ( P°1° para a Ct'ilCcssaic dc finaiieiainenio previsto
no parágrafo único do art. 4° da Lei n° 11.395, de 6 de janeiro de
1994.ficapmrtg(.,do por dez anos, contados -a partir de 6 de janeiro
de 2004. (lei n" 15.016. de 2004

...

.\rt. 1° -- Fiui eoniw/íi/o o 1)f1J0 dc cinco anos, a contar da data
da publicação desta lei, para o cuilipriiucnto do disposto no pará
grafo único dto 1° da Lei 11° 11.612. de 19 de setembro de
1991. (Lei 0 14.442, de 2002)

...

Art. 1° — ( ) Programa de 1 iliciação ao Trabalho — Prc miam -,
unidade administrativa integrante da estrutura orgânica da Se-
cretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da ( rian-
ça e do ,\dolcsccnte, eoii%irme dispõe a lei n" 12.168, de 29 de
maio de 1996. fia iransfrr,,,ado mi Diretoria de ( )rientaçào ao Ira
halho l 'ducatjvmj do \dolcsccnu, f ixi ti" 12. W. l' 1990

e..

Art. 1 — Passa a denominar Si Inriroio Sào Rafael a 1 col.m
Estadual São Rafael, localizada na .\veutda Augusto de 1 mia.
ti" 2.109, tio Município de Belo 1 lorizoiite. (Lei n° 16.397. de 2006)

Se o objetivo é extin, :íir o fato concreto instituído pela
norma original, (leve-se fazê-lo expressa mente na lei nova.

Exemplo:

Ao. 129 — Picam c/j,,Ios no Quadro Especial dc, cargos de pro-
vimento cm c(mmissàcc da adniiiiistraçâo direta do Poder Executi-
vo, a que se refere o art. 1" da lei 1)elegada n" 108, de 2003, os
seguintes cargos de pri mvimento em coiliissàti:

— onze cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,
símbolo 9/.\;

II — um cargo de Assistente Auxiliar. código 1 X-07, símbolo

III - seis cargos de Analista Fazendârio. código MG-16, sím-
bolo F\ 16.  (1 ei ti'' 15.961, de 2005)

1 lá casos, porém, em que, para evitar arranjos muito
complicados na redação do comando modificativo, pode-se
dar nova redação ao texto de dispositivos (ltiC C(>ntCiri Co-

mandos concretos:

a) quando o enunciado do dispositi o Contiver uma par-
te abstrata e uma concreta, e a alteração incidir sobre a abs-
trata:

Exemplo:

!iVti) it,'i /i/ ii7i,'illI/.'

Ari- 1' - l'iea criado O Fundo de Desenvolvimento de Indús-
trias Estratégicas - lundicst -. com o objetivo de dar suporte
hnaneeiro a programas destinados à implantação e ao desen-
volvimento de setores e5trmiturantes do parque indusrrial mi-
licito,

lexto da lei ,,iodif:ca/iva:

Ao. 1" — () "caput" dto ati. 1" da Lei ti" ..., de ... de ... de
passa a vigorar com a seguinte redação:

",\rt. 1" — Fica criado o I'undo de 1 )esenvolvimenro de Indús-
trias 1 ':srrar-gicas — Fundicst —. com o ob jetivo de dar suporte fi-
nanceiro a programas destinados à implantação. d ma,uilenfào e ao
dcsciivolvimcnto de setores esrrcinirantes doi industrial mi-
neiri
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(Obs.: Neste ca), a lei nova veto apenas ampliar o ob jetivo do
tundo, que estava definido tio mesmo texto 9LiC (1 iiistitWU. \3()

se alterou a parte do dispositivo relativa á Criação do fundo. Qual-
quer mudanca no nome do fundo, sua tralisformação ou extinção
teriam (lc ser feitas /ora dii texto da lei antiga.)

b) quando a disposição estabelecer prazo que ainda não
tenha vencido.

Exemplo:

10.11) i/i IC1 II)!

\rt. 2° - ,\ donatária do imi'ivel obriga-se a:

- concluir a construção e colocar o hospital cm funciona-
mento 110 prrzry de cimo ano.r contado., da data da lavratura da es-
critura da doaç3i do iniiivel de que trata esta lei, bem como do
tar i conjunto h.:ispiralar de equipamentos que assegurem o seu
funcionamento cm altos padrões técnicos: (1 .ei o" 12.688.
de 1997)

Texto da lei ,nod,/katira:

.\rr. 1° - () inciso 1 do itt. 2° da Lei n° 12.688, de IS de
dexcmhro de 199v . passa a vigorar com a seguinte redação:

20 -

- concluir .i construção do hospital e colocá-lo em funci
onainento fiO prao de aele anos contados da data da lavrarura da
escritura públic. de doaç.io do imóvel de que trata esta lei,
bem er tulil dotar ii cnn ti n ti 1 h np ira lar de eq o i	"
assegurem o seu funcionamento em elevados padrics tccniciis:".
(Lei n" 14.569, de 2003)

Em alguns casos, dentro de uma mesma lei modi fica tiva,
é preciso verificar que normas serão incorporadas à lei mo-
dificada (fórmula de nova redação) e que normas devem
ficar como dispositivos independentes, na lei nova. Normas
que contêm um enunciado datado não podem ser incorpo-
radas ao texto da lei já em vigor: devem apresentar-se como

comando novo e autônomo.

Exemplo:

.\rt . Y - ti s ildidi, que. na data da publicação desta lei, lii iii -
ver cumprido os rcquistiis estabelecidos no art. 214, "capur"
e seus incisos 1 e III, da Lei ti' 5.301. de 16 de (iutul)rci de
1969, com a redaçaii dada por esta lei complementar, cta, tu)
prazo de até nu enta dias, beneficiado com a promoção por
tempo de serviço, indcpciidentenicnte das datas para pronto
ção definidas naquela lei. (Lei ( oitiplcmeiitar ti ` 74. de 200L

mas exige que normas da lei existente relacionadas com a

lei nova sejam adaptadas a esta.

Exemplo:

\rr. 1'' - Fica criado o Fundo Financeiro de Prcvdência -
l'untip -. de natureza contábil, sem personalidade jtiridici, que,
nos terilios desta lei, substitui, cm todas as suas atribrimçies. a
(tinta l inaitccira de Previdência - Coo fip -, instituida pela l ei
Complementar o" 64, de 25 de março de 2002.

\ri. 7° - Os arts. 36 e 49 da Lci Complementar o' 64, de
2002, passam a vigorar Com a seguinte rcdacài

".\rr. 36 - ()s recursos das contribuições a que se referem os
:IrtS. 29 e 3() desta lei serfji i desrinadns ,iii 1 utidi i Financeiroi de
Previdência - Funíip -- e ao Fundi i dc Prcvitk'iicia do 1 starli i dc
Minas Gerais - l'umpcmg -, observado o duposto nos aos. 37 e
50 desta lei complementar.

Art. 49 — Compete ao lutifip prover os recursos necessários
para garantir o pag.unenrii dos henefTcios concedidos na forma
do art. 38, cil,servadi) ii disposto nos arts. 39 e 50 desta lei
Com plc filei itar.".

.\ ri. Y - \ Seção 1 do ;apitulc i II da Lei Coniplenientar n° 64.
de 2002, passa a denominar-,,(- "I)o Utindo Financeiro de Previ-
dência - lutitip".

.\ ri 4" - Fica substituído o termo (;oníip por Funfip no
"caput" do arr. 39; nu "capur'. no incisi.i V II e no 2" do ao.
50; no "capo t'' e tu s incisos 11, III e IV do art. 51; ri<>  parágr-.i ti
uiiico do art. 78: no ''caput' e liii parágrafo uniCo do ao. 81; no
"caput" e no parágrafo único do ao. 82 e no art. 83 da l,cm ( :rmi-
plementar o' 64. de 2002. observadas as alteracões efetuadas pela
Lei Ci implementar o" '70. de 30 de 1ulho de 2003.

(...)

Art. 70 - ( ) Poder lxecritivui republicará o texto da lei
:iintplement:ir o" 64. de 2002, consolidado com suas alterações.

no prazo de tu venra dias contados da publicação desta Ice

.\rt. J" - Fica revogado o uri. 2" da Lei ( omplenientar ti" 70.
de 30 de julho de 2003.

Acréscimo de artigos

Alterações complexas

Em alguns casos de alteração de leis, dispositivos con-
cretos presentes na lei nova (a criação de um ôrgão, por
exemplo) têm impacto sobre dispositivos abstratos de lei já
em vigor, os quais precisam ser alterados cm função da lei

nova (a adaptação de normas antigas à existência do órgão
novo), o que pode tornar a arquitetura da lei modificativa
mais complexa e bem específica.

No exemplo a seguir, a criação de um fundo contábil
(lkinfip) - para substituir tinia conta financeira referida numa
lei vigente -. é feita em dispositivo autônomo da lei nova,

Modelo 13

Não se pode modificar a numeração original dos artigos

da lei alterada nem de agrupamentos de artigos, como se-

ções ou capítulos. O ob jetivo da proibição é manter a esta-

bilidade do sistema de remissões da lei, evitando problemas
de identificação de dispositivos e de referência.

Quando é necessário fazer algum acréscimo de artigo à
lei, o numero do artigo novo deve ser o mesmo) do artigo
anterior, seguido de leira maiúscula, observada a seqüência
das letras na série relativa a cada artigo.
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Exemplo:

Ari. 4	1 ei n° 14.691. de 2003. fica acrescida do sciitin
te art. 32-.\:

—Art. 32-.\ - Os recursos orcanientários prii luciteS da am-
pliação real da arrecadação de receitas da admitusiracão liública
estadual poderão ser aplicados no pagamento de prémio por pro-
dutividade.". :1.ci o' 15.27, de 2(104)

À renumcraçào de parágrafos, incisos e outras unidades,
apesar de aceitável, deve ser evitada.

É vedado o aproveitamento de número de dispositivo
revogado OU vetado, devendo a lei alterada manter sua indi-
cação, seguida da expressão "revogado" ou "vetado", con-
forme O caso.

'l'ambéin no caso de dispositivo declarado inconstitucional
em decorrência de Ação Direta de Inconstitucionalidade -
ADI - essa informaçào será registrada no texto da lei, fa-
zendo-se acompanhar do número da ADI e da referência
à situação de medida liminar ou de decisão transitada em
julgado.

(1) sentido de um eflhlticLido tntt&ht I1O lj)Ct1Ls quando ele e modificado, mas também cpian-
do se moditicain dispositivos com ele reIacionsdo. Por t.sso, é Preciso ter bastaIItC atenção
quando se tu urn:i lei moditic,inva. 1. ' tu bom exciiplo des'c tipo de situação é. o da alteração
íeiti no Y do art. 14 da (Tonsrimicào da República pela Emenda n' 16, de Yo197. Eta asim
a redação pnm Uva:

\rt l4—

"ao tr' k r,t eh p itt o rnimi' i r,o no pi ri 'do	Pitd nU da ki publica	( o tu
tt(Í

	

	de 1 stad e d' 1 )bstrito (',deral. os I'cci iro' e uetii is houver sue-dido, ou subtituíJo, ii'
t;kc .z anteriores ao pkúo.

- Para concorrerem a iia/,v5 careos, o Presidente da República, os iveríi,tdores de
Estado e do I)istriio }'deraI e os PrcUciro decrn renunciar aos rcspectIv s rnanrlatus até
seis meses antes do pleito" (grifos mtssos,

O texto proibia a reeletçio do Presidente e tIOS ;Or1LltI)reS para o mesmos cargos e
exiusa a rcuõnaa ao mandato no caso de candidatura a outros cargos. Parece que a taião de a
Consntuiçu esrabelect'r .i uicicibilttladc pait a primitiva sintação e a mesma que a fi'a exigir a

rttiúnei:i pira a segunda sil uaeà' t. (.)s dois preretios rí:nL portanto, um pTIndpIO cinum que
os onenta: a idéia de renúncia para outros caros ( 6' so fas sentido quando confromutda

COM a ideia da inelegibilidatie para os niCstflOS cargos C

1 sa-.re o Ii'.:Ia ,/te,'adi:

O Presidente da República. os Governadores de Estado e do l)istrttr, Federal, os
Prek'ctos e 1b.1em os houver sucedido ou substituido no curso dos mandates poderso ser
reeleitos para um tinto período stdsequente.

Para coneurrerCiu a t!roo cargos. o Presidente da República, os (;tss'ernadores dc
Estado e do Distrito Federal e es l t rs-ietto devem renunciar aos respectivos inaiidaros alt'

Seis meses íintc do pleito.'.

nova rcdaç2o do ã' passi m a permitir a rcelekat para os mesmos cargos, e o 6, que
não foi alterado, lniuiteve a renúncia no caso de canclidawra a outros Caig s. Entretanto, sEu
mudou tio setundo do 6. ;\ lógica que o justificava e que onciltava a sua interpretação ja
não é a mesma, e outro sentido terá de ser cont ruído pelo intérprete da ri ti-ma.
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A redação final de proposições

Modelos n' 40 a 43

A Comissão de Redação, de acordo com o disposto nos arts.
102, X. e 268 a 2T 1 do Regimento Interno, tem a atflbUiÇà()
de elaborar a redação final de proictos de lei, de projetos de
resolução e de propostas de emenda à (,onstituição.

Fazer a redação final de uma propoiçào significa dar a
seu texto, de acordo com as diretrizes da técnica legislativa,
a forma lnigüística que melhor expresse o sentido da maré-
ria aprovada pelos parlamentares.

Ao operar com o texto, a Comissão avalia a correção dos
enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência
articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas
missões internas e externas, além das formas de conexão com
o ordenamento em vigor. No esforço de obter o melhor ré-
sultado, pode a Comissão, preservando a abrangéncia e o sen-
tido dos conteudos, substituir e adaptar frases, termos e ex
pressôes, promover a junção, o acréscimo, o desmem-
bramento, a supressão, a rearticulação, a reordenação e a
renumeração de dispositivos e corrigir dados e referências,
sempre com o propósito de tornar o texto final o mais pró-
ximo possível dac 1 uik) que se supôc ser a intenção dos par-
lamentares que aprovaram a matéria.

princípio técnico que orienta rodo esse trabalho é a
busca da c/a,a e da prisão do texto legal como condiçao
para a redução de conflitos de interpretação e garantia da
maior segurança jurídica possível para as instituições e a socie-
dade.

O texto assim preparado pela Comissão de Redaçào é
encaminhado, sob a forma de parecer de redação final, à
apreciaçào do Plenário ou da comissão que houver delibe-
rado conclusivamente sobre a matéria, aos quais cabe, cm
cada caso, verificar se a proposta da Comissão atende à in-
tenção manifestada pela maioria dos parlamentares no pro-
cesso de votação.

l' importante observar que, muitas vezes, pode haver
divida ou incerteza quanto ao sentido que se quis dar a de-
terminado preceito aprovado pelo Parlamento. Nesses ca-
sos, cabe ao Plenário atenção redobrada na votação do tex-
to da redação final, pois o acatamento, por parte daquele
órgào, do parecer da Comissão de Redação significará, além
da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma
opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver
promulgada a proposição.

A errata

A errata é o texto destinado a corrigir erro material ocor-
rido cm uma publicação. Deve referir-se exclusivamente ao
erro e indicar a forma correta.

Exemplos:

Pr ct> 1 de Lei ii ` 782/21)03

Na pLIl)11caç11) da marérli em cigrIfe, verificada na e(Iiçio de
16/7/201)3. pág. 30. co!. 1, no aO. 13.	10. Inciso \ II, onde
se

"classe dos .\genrcs Penitenciários", leia se:

'cIase d s Agentes de Segurança Penitenciarios'.
I, nos .\Iiexos 1 c II, onde se

—Agente lk'nitenciano". leia-se
"Agente de Seguranca l'enitenciáru i".

...

1 rrata
Parecei dl I(c(laça( 1 Imal do l > r >)CI() de 1 ei Complementar n" 50/

20(14

Na pu!i-:u da tiaretia em epigrafe, verificada 11.1 ediça>> de 18/
6/2004, tia píg. 31. cot. 3, acrescente-se, em seguida ao art. 19,
1) seguinte:

"(;.\ 11L 1 .( ) \'
l)ISP( )st(,:C)!s (;l;Rus i

Republicação

Quando se verifica um número muito grande de erros
na publicação de determinado texto, é conveniente a sua
rep ublicação integral.

Consolidação e sistematização das leis

Anexo

O conceito de consolidação de leis certamente nào é pa-

cífico entre estudiosos; da mesma maneira, não é uniforme

a idéia que políticos, técnicos e autoridades públicas têm e

divulgam a respeito da consolidaçào e da Sistcrnatizaçào das

Ações dcscnvolvida Pi k > Estado, no Brasil e cio diver-

tutros países, para ordenar e simplificar a legislação cm

vigor, abrigadas Sol) O rótulo de "consolidação", atendem

muitas vezes a diretrizes, técnicas e critérios variados.

1 tii Minas Gerais, a matéria é tratada na l,ci Cornplc-

incutar n° 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a ai-

teraçàc) e a consolidação das leis do Lstado, conforme pre-

visto na (>nstltincãu [siadual pararato imco do art. 63).
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Essa lei é um instrumento de orientação da elaboração

legislativa e de organização da legislação em vigor, com o

objetivo de facilitar a consulta, a leitura e a interpretação das

leis.

A Lei (;oiijIemcitar n° :8 organiza-se em três catego-

rias de normas: dinftize.f para rt'dacao, ira.r de padivniçaçào e

prkrdirnen/w deanso/ida.ài de leis. Tal distinção mostra o modo

como a lei complementar se configura e revela a autonomia

que o Estado tem na regulação da matéria.

As normas que tratam da e/aboração das leis e, particular-

mente, as que se referem à dação lega], são diretrizes ofe-

recidas ao redator para a construção dos textos legislativos

e constituem o resultado de urna experiência peculiar (um

rnodo-de-/e,) da .\ ssembléia Legislativa. Essas normas têm

caráter diretivo e prmcipiológico e, afastando-se de uma con-

cepção estritamente prescritiva da técnica legislativa, procu-

ram estabelecer recomendações para a obtenção da conci-

são, da simplicidade, da uniformidade e da imperatividade

que caracterizam a linguagem da lei.

Em relação às normas de padnn:içaão, a lei mantém, em

linhas gerais, pela conveniência de integraçào do sistema le-

gal, as mesmas regras adotadas para as leis federais pela Lei

Complementar Federal n° 95, de 1998, que, aliás, se deduz

terem sido extraídas da própria configuração da Constitui-

ção da República. Trata-se dos padrões gráfico-, do texto le-

gal, objetivamente estabelecidos para o legislador. Não SC

pode falar, aqui, em principio ou diretriz de técnica legislativa,

mas sim em mera connnção g,ráfiea, que inclui caracteres e ti-

pos de letras, uso de abreviaturas e configuração de texto.

As normas sobre consoJídaào procuram atender às pecu-

liaridades do Estado e aos problemas específicos dc sua le-

gislação. Além dos aspectos jurídicos e de técnica legislativa,

que compreendem a mtcrpretaçào, a vigência e a revogação

das leis, o tema envolve tamnlieni questões políticas, sociais

e de administração de recursos humanos e tecnológicos.

A lei estadual, sem fugir à precisão, optou por trabalhar

com urna idéia ampliada do termo "consolidação", mais pró-

xima do sentido com que a imprensa e a população costu-

mam usá-lo. São dois os procedinientos de consolidação in-

dicados na lei complementar: :i aI,ei/i.-ao e a

das leis.

A iImiíiciii cc cnistc tia iilcorporaçao :l() texto original

de alterações e.\pFrssa.' pre\? Ista,, em lei nova, por meio de ban-

co de dados virtual. Tratando-se de trabalho técnico, o pro-

cedimento, para afastar qualquer possibilidade de inovação,

não admite fusão, desmembramento ou renurneração de ar-

tigos. Seu principal objetivo é proporcionar ao cidadão o aces-

so ao texto atualizado de todas as leis estaduais, com a pos-

sibilidade de consulta a blocos organizados tema rica mente.

A .wternaIiacào, por sua vez, é tratada como a reunião

de leis esparsas versando sobre a mesma matéria. Não há o

pressuposto de sistematizar toda a legislação, mas apenas as

matérias em que o trabalho seja necessário e viável, a partir

de urna demanda concreta, após estudo técnico preliminar.

O resultado do trabalho é um anteprojeto de lei que, de-

pendendo da abrangência, pode resultar em um pro jeto de

código. 'Janto) na sistematização simples quanto na

codificação, o tratamento exigido é tipicamente legislativo, o

que abre o texto, portanto, à criação, à participação e a no-

vidade.

Atenção

.- '\lcdidas de or.t-a11izae ão e dc sinipliÍic.tçto das leis. rara
que 11:11h3111 êxito, devem aruc:ular- se com cc plaíccocuen
to e a racionalização da procluçco legislativa e do ro
cesso legislativo.

. \io se p )de rsfretzrnctii 'ollIer processo legislativo:
as leis sio (111) ,incrciicis, tem cvafli se. mudam Nacc é reco
cTcend)vcl c jue proccdunentos de consohdaeão precen
d:crn cicessar essa atividade

Propostas de stsiemtuzaço (AI de codificação de leis de
vfl ser ,LValU(laS casc c a caso, levando cm conta nau ape
nas o número de leiS esistenres, mas também o cisc
que os órgâos e as cociucutidades faze.tn delas em cada
área de atividade social, bem corno o valor que airibucmn
aos inStiiutu S e i-elações sucialmenie cstabciccid us

'- iiak 1icei inter c.ltCãu cin lei que inclua adaptação de lex
co, nuidanca de vocalculano ou altcraçáo de c:Sirutura aP)

sim tecia ,çt,e !cmiá'. \lii'rat uni texto, mcsjwc que
de forma mmninis, é abnlo a novas posiltlidcles de
interpretação. \cSscs icriflos, uiio lia Conio consolidar
sem inovam.

r A principal ncces.idadc dos que usam as lç.c é o aces-
so fácil e seguro aos textos atualizados (alterações ex-
pressas). ou sca: deve-se oferecer ao cidadão, antes de
qualquer tentativa de sisterriarização de leis esparsas. O)

texto da lei contendo as j!tcraõej 'x	.eis jei;o por fria
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[menda a proposição]

Modelos n 16 a20

A emenda é tinia proposição acessória, apresentada com a finalidade de alterar o texto de projeto em tramitaÇà() (proje-
to de lei OU de resolução ou proposta de emenda à (:onstituição) ou, ainda, alterar o texto de um requerimento Não se
confunde com a proposta de emenda à Constituição, proposição que visa a acrescentar, modificar, substituir ou suprimir
dispositivo da Constituição do Estado.

As alterações destinam-se a acrescentar, modificar, substituir ou suprinur dispositivo. A emenda que pretende substituir
integralmente o texto de uma proposição dcnomina-se substitutivo e tem a estrutura da proposição) que pretende substituir.

As emendas ièm numeração seqüencial, indepcndcniemcnte de se relacionarem com o projeto ou com o substitutivo. A
numeração das emendas encerra-se a cada turno, reiniciando-se no seguinte. Os substitutivos recebem também numeração
própria, a cada turno de tramitação.

:\s emendas :t projeto podem ser de autoria de parlamentar ou de comissão. No primeiro caso, são seguidas de j ustifica-
ção, na qual o autor argumenta cm favor da alteração sugerida. No segundo, integram o parecer e são jusuíicadas na sua
íun(laiiienração.

Estrutura

São elementos constitutivos da emenda:

a) tpira/è ou ti/li/o: parte que contem a identificação da
emenda.

À expressão "lmcnda n° ....", segue-se a indicação da
espécie e do número da proposição a que ela se refere;

1)) /,7!m/a do a//eraão: parte em que se comanda a altera-
ção pretendida.

A fórmula de alteração da emenda deve indicar de for-
ma precisa o dispositivo da proposição que se quer alterar
ou suprimir.

Quando duas ou mais alterações são conexas (unia só é
possível se a ou:ra for aprovada), elas devem ser feitas por
meio de urna úiuca emenda;

Liii engalio coiiiiiiii é o dc dc:rcrirunar d altcraç:io de iodo
o artu.o. qu:indo. na verdsde. pretende Se alterar someu
te o "capu ". Esse erro pode trazer conscquénCias
indesejadas e, is vezes, irremediáveis.

e) 1ev/o: parte cm que se procede à alteraçào de disposi-
tivo ou se enuncia dispositivo a ser acrescentado, conforme
o caso;

d) /cho: compreende o local (Sala das Reuniões, no caso
de emenda apresentada em Plenário, e Sala das (:omissões,
00 caso de emenda apresentada cm comissão), a data da
apresentação e o nome do autor;

e) /u.rIi/iueào: parte em que o autor da emenda eX1)õe as
razões da alteração proposta.

O texto de uma emenda já apresentada pode ser modifi-
cado por meio de uma subemenda, a qual terá a mesma
estrutura da emenda.
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Exemplos de fórmulas de alteração

Modificativas	 ' Dê-se ao inciso II do	do art. l°a seguinte redação:

Dê-se ao "capui" do art. 10 a redação que segue:

" Subsoma-se, no parágrafo único do art. 10, a expressão "demais atos regulamentares" por "demais
atos normativos".

Aditivas	 Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 3°, renumerando--se os demais:

Acrescente-se ao art. 36 o seguinte 5, 2°. transformando -se seu parágrafo único em § 1°:

Acrescente-se, no inciso IV do art. 15 do projeto, a expressão "na forma da lei" após a palavra
"iiflOVCI5".

Supressivas

Emendas que incidem
sobre mais de um
dispositivo (somente em
caso de matéria correlata)

1 mncndas a projetos de
lei mxli ficanva

' Suprima se o art. 5° do projeto.

Suprima-se, no inciso 1 cio art. 7°, a expressão "ou das entidades a ela vinculadas".

F Suprima-se o art. 4° do projeto, renumerando-se os demais.

1)ê-se ao "caput" do art. 4° a redação que segue, acrescentando-se ao seu 3° o seguinte inciso I\

'- Dè-se ao inciso TI do art. 6° e i alínea "e" do inciso IV cio "capui" do art. 8° a seguinte redaçào:

.- Substitua-se, no texto do pro jeto, a expressão "conta prcvidenciána" por "fundo previdenciário".

Dê-se ao art. 15 da Lei n o ..., de ... de ... de ..., a que se refere o art. 2° do projeto, a seguinte
redação:

Acrescente-se ao art. 3° da Lei n° ..., de ... de ... de ..., a que se refere o art. 2° do projeto, o
seguinte inciso XVII:

)' Suprima-se o art. 8° da Lei n o ..., de ... de ... de.... a que se refere o art. 3° do projeto.

Subemenda

A subemenda destina-se ae mendar uma emenda. Por-
tanto, deve ap' içorí-/a e nunca se opor a ela. .-\ proposta
contraditória será objeto de outra emenda.

A subemenda pode ter como objetivo:

a) substituir integralmente a emenda; ou

b) alterá-la parcialmente.

No primeiro caso, deve-se redigir a subemenda do mes-
mo modo como se redigiu a emenda. Na sua fórmula de
alteração, a subemenda tem como alvo o artigo do projeto
que se quer alterar.

Exemplo:

Sul)cmenda ii° 1 . Inienda n° 36

.-\cresccntc-,c ao art. 8° o seguinte inciso XVI:

"\rr. 8°

XVI - demonstrativo das receitas originadas de taxas e dos cus-
tos dos serviços públicos financiados por taxas,".

I'mnenda ii

crescentc-se ao art. 8° o Seguinte inciso XVI:

XVI - demonstrativo das receitas originadas de taxas e dos cus-
tos dos serviços públicos financiados por taxas, contendo a arreca-
dação tinal de cada taxa, o número de contribuintes de cada taxa,
o custo total e o custo unitirui do serviço, executado cm 2004 e
previsto para 2005, para o cumprimento do inciso V do arr. 35
desta lei.".

No segundo caso, pode-se fazer referência à emenda no
comando da subemenda.

Exemplos:

ao "capui" do art. 30 a rcdacào proposta pela Imen-
da n" 4, acrescentando-w. após o termo "orgão". o termo "o iii-
trata n te".

1 )é-se ao art. 14 do projeto a redação proposta pela 1 iiienda
11° 1, excluído ii

...

I)ê-sc ao art. 7° do projeto .1 redação proposta pela Inieiida
n° 2, sul)sntuindo-se a cxpressto "servidores" por "servidores au-

C inativo,".
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Proposiçes não normativas

LRequeríniento J

Modelos n' 21 a 25

Requcrirnente é o pedido referente a matéria de expediente ou de ordem, feito por Deputado ou comissão ao Presiden-
te da Assembléia Legislativa ou de comissào. Trata-se de uma proposição sujeita ao processo legislativo, que não deve ser
confundida com o requerimento administrativo, relativo ao servidor e a suas atividades funcionais.

Os requerimentos, dependendo do assunto, podem estar sujeitos à deliberação do Plenário, à deliberação de co-
missão ou a despacho do Presidente (da Assembléia <)ti 	comissào), conforme preve o Regimento Interno (arts. 229

a 234 e 103. III). É importante, antes de redigir o documento, identificar a situação regimental a que se refere o
requerimento, para que se nomeie corretamente seu destinatário e se registre com precisão o dispositivo legal que vai
fundamentar o pedido.

Estrutura

São elemento ,; c nistituuvos do requerimento:

a) epí,rei/è ou (/1/i/o: Consiste na palavra "requerimento",
segui(ia. quando for o caso, do número de ordem. Deve ser
numerado somente o requerimento que solicitar informa-
ções a autoridades estaduais, inserção de documento ou pro-
nunciamento não oficial nos anais da Casa ou providencia
a órgào da admini stração pública;

b) votali io: indica a autoridade a quem é dirigido (Presi-
dente da Assembléia ou Presidente de comissão);

c) texto: corresponde ao texto da sohcitaçào, que se
inicia com as palavras de praxe e a referência ao dispo-
sitivo regimental em que se baseia. Deve ser Conciso, de
prefcrcncia com apenas um parágrafo, exceto rara sob-
citação adicional, referente a envio de cópia a autorida-
de <)ti do re(j uerimellto à correspondencia. Não
cabe nesta parte nenhuma justificação para o pedido:

d) /ècho: compreende o local (Sala das Reuniões, Sala das
(:d)missôes), a data de aprcsentaçào e o nome do autor da
proposição;

c)justiflcaçào: parte constituída dos argumentos que de-
monstram a necessidade ou oportunidade da medida solici-
tada.

L prccms Li csJ)cCial atemicão coin a redação de mimnrran
to para solicitar intortuações a .iumi -i(ade c ' taduil irm. 233,
XII, do Regirnenu Interno) ou pro kkncma 1 úrgão da ad
mninisi ração publica (a ri 103. \ El, 1''. do Reimun o li]-

ftfiiO

Nesses casos, a ;1pro\1ção cl iqueiimcniÚ acaricia o
cimciminh;uu_ oto, por meio de ofjc:i i. de una soticitacão a
uma autoridade publica. ['ira que o pedido enha urna
reposta sais fitónma, deve ser	L dlriiLldo a)
adra;iado. 1 rua solicitaço de tu fominaçôcs que seta vaga ou
conti0,t ou ciscamninhada a umnJ :uiormdadc que não detenha
coniju-iéncma para aucnk-la quase sempre não comisegue
obter eXIO.
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Padronização
A padronização do requerimento se faz da seguinte forma:

Epígrafe	Centralizada e grafada cm caracteres maiúsculos, negi-itados.

Vocativo	Alinhado à esquerda, sem paragrafo, terminado cm dois-pontos e
sepad() do texto por cinco parágrafs cm branco.

Texto	1	justificado, com parágrafo na primeira linha.

Fecho	 Local e data de apresentação justificados, com parágrafo.
Nome do autor centralizado.

justificação	Justificada, com parágrafo na Itnetra linha. Título negritado, com inicial maiúscula,
terminado em dois pontose separado do texto por um espaço em branco.

íircjj

Modelos n" 26 a 39

Parecer é o pronunciamento fundanientado, de caráter opinativo, de autoria de COflMssao ou de relator dc.ignado cm
Plenário, sobre matéria sujeita a seu exame.

A redação do parecer apresenta peculiaridades, conforme o turno de tramitação a que se refere e a comissão que o
elabora.

.\ comisao, salvo no caso de dcihcr:tco conclusiva, ape
nas 'p';ã' sobre o rrojcm4 submtii€t i sua :uiálic :\ Coril -
peténcia para aprovar ou rejeitar a iflateila é do Plenário, cpie
ieio é obrigado a seguir a oricntacào dos ir'ercs.

Estrutura
O parecer escrito é composto de epIçra/ (ou 1/lula). n/i

lóno. junda puenlacão, conclusão e /i'cho.

I-'pra/è
É usada para identificar a proposição. Deve conter a pa-

lavra "parecer", seguida da indicação da fase de discussão,
quando for o caso, e da espécie (com o número, se houver)
de proposição sobre a qual será emitido o parecer. Na linha
imediatamente inferior, aparece o nome da comissão incum-
bida de examinar a matéria, a não ser quando se tratar de
parecer de Plenário.

Re/aiór,o

O relatório consiste na exposição da matéria e no histó-
rico sucinto da tramitação do projeto até aquele momento.

No 10 turno, o relatório deve conter:
• a identificação da proposição: espéclC, número, auto-

ria e descrição sucinta do conteúdo (ementa);
• a (lata da publicação (apenas no parecer da Comissão de

Constituição e justiça, no da Mesa da Assembléia, no da
(;nsãm, de Participação Popular e no de Comissão Es-
pccial)

• as comissões a que foi distribuído;
• a finalidade com que vem à comissão (exame prelimi-

nar, análise de mérito ou deliberação conclusiva);

• as conclusões dos pareceres (las comissões anteriores;
• os dispositivos regimentais relativos à tramitação;
• os incidentes processuais, se houver (sugestão (IC emen-

da, nova redação, etc.);

a menção a reunião conjunta, se for o caso.

No 2° turno, integram o relatório:
• a Identificação da proposição: espécie, número, auto-

ria e descrição sucinta do conteúdo (ementa);
• o resultado da votação do projeto no 10 turno, que

poderá assumir uma das seguintes formas:
— "aprovado no 10 turno na forma original";
— "aprovado no l turno com as Emendas n° ... e

— "aprovado no 0 turno na forma do Substnuuvo 11°

— "aprovado no 10 turno na forma do Substitutivo ri'

e com a Emenda n 0 ..... . OU

- "aprovado no 1° turno com a Subemenda n° ... à
Emenda n°

• a comissão a que foi distribuído no 2° turno;
• os dispositivos regimentais relativos à tramitação;
• a referência ao vencido, quando houver, como parte

do parecer.

- 1iitoria de emendas

Não é necessário, no relatório do parecer para o 2° tur-
no, fazer refcrincia à autoria das emendas aprovadas no 1°
turno. O relatório deve reproduzir apenas a informação coo-
tida no despacho (lado em Plenário no 10 turno, constante no
verso da pruneira folla do projeto.
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(tso ('corta por motivo de erro na votação em P1cni
no. :ipfoVaçI') de cIileflLI:IS ii omp.ttiVei entre si, pre
v'alecerão. em prmnieirr' lugar, a emenda supressiva e a
stibstittitivut. l'.ntrc'	deSSeS (14115 tipos, prcvalc-

a de nunler:içao in feitor. FIo mie emendas
modificativa; e adimivas, 1)te\ aleçcia tiih&tn a de flutue-
raçaø inferior. Se a emenda for destacada durante a vo
tacão, este criteno podesei: alterado, pois, urna vez apto

vad'a, ela Ier nn:fcreiicu.

1 'iindamentacào

:\ fundamentação consiste na análise dos aspectos da
matéria compreendidos no âmbito de competéncia da co-
missão.

No Caso de parecer da Comissão de Constituição e jus-
tiça, a fundamentação deve avaliar:

a) a necessidade de legislar;

b) a possibilidade jurídica de legislar, que compreende:

o competência no árnbiofederativo;

• competência no ãmbito dos Poderes estaduais;

• competência no ámbito do instrumental normativo;

• iniciativa;

c) a legalidade e a constitucionalidade, ou seja, a compa-

iibilídade da matéria com o ordenamento vigente;

d) a adequação técnico-legislativa.

No caso de parecer de comissão de mérito, a fundanien-
tação, destacando os pontos relevantes da matéria, fará urna

análise crítica que poderá explorar:

• aspectos conceituais e doutrinários;

• dados estatísticos e informações históricas;

• normas legais existentes sobre a matéria;

• política de ação governamental estabelecida para a área;

• avaliação de experiências assemelhadas:

• adequação da proposta ao cenário estadual;

• impacto da proposta sobre a realidade;

• repercussão da introdução da norma no ordenarnento
jurídico;

• benefícios esperados e efeitos secundários;

• condições de aplicabilidade:

• oportunidade da aprovação: circunstâncias político-ad-

ministra tiva s;

• adequação da linguagem técnica;

• propriedade de articulação do texto com

ordenamento existente;

• posicionamento ria comissão sobre a matéria.

Quando a eomi',s,io aprcentar mIa g;rsgIi, y; ou em ida ao
projeto, a fundameutaç;io deverá:

esclarecer d m jetmvo ,k- cada alterac^Ío pmopt >sma, Pci ficmlm

rar a identificação. CIO l'lenario, da compatibilitiade dc
t'inendas e, na redação final, o ajuste definitivo do tex-
to.

jusuticir cada urna das •dteraçõe propost:t, evitando o
uso de: argumentos eva"ieos. corno "para aprunorar O

jcmo" e "para ak-fldcr lata téufncã legislativa".

Conchisâo

À conclusão é a parte do parecer em que a comissão

apresenta sua posição com relação à matéria. Nela s
ã
o men-

cionados o número da proposição e o turno de tranhitaçào.

A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade do pro jeto (com

as emendas que apresenta, se for o caso) ou por sua
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade.

A comissão de mérito opina pela aprovação (com as

emendas que apresenta, se for o caso) ou pela rejeição do

projeto.

O texto da conclusào, no parecer de mérito, deve con-
ter ainda:

• a opinião da comissão (pela aprovação ou pela rejei-
ção) sobre cada urna das emendas anteriormente propos-
tas, dentro do mesmo turno;

• a indicação, em face de cada urna das emendas da
comissão que elabora o parecer. da .'iIuafào de preju-
(1k-ia/idade das emendas anteriores, se for o caso.

Exemplo:
(4 nclusà()

1111 face do (Xj)osi , esta (;oniissã,, opina jt li aprovação. cm
l ' 144100, li, l'ro jero de Lei ti' ./. com as kmcndas 0 1 a 3, da

dc (,, nstituic •t' ' e Justiça; 6 a 8, da (Ioilitssáo de Saúde, e
9. a Segtiir apresentada; e pela reicição das 1 meiidas n°' 4 e S. da
pnnleira 1 :oIniSSt((

Se aprovada a 1 'nienda o" 9, fica prcjtdicad;m a Emenda n° 4

 `MI NI),\ N" 9

O exemplo mostra que a comissào se rnanifc'stou a rt-spei.
to de cada uma das emendas aprc'scntadas :mr.crionliente,
m'ecomeirdan,lo sti:m aprovação ou rejeição. Na indmc.icuo de
prcjudicralmd:ide. porém. 'ti aparece a Emenda ru° 1. o que
significa que, entre as emendas das outras Cofimissoes, esta é
:1 itítiea que, m inta sit uaçãt de aprovação da Eiiientl,i o

IxIu Plen;ino seru ' it'ider;tda prt'iuiihcad'a.
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A prejudicialidade de emendas

A prejudicialidade não constitui um ,uízo de valor da co-
missão cm relação a ruiut emenda: é urna contingência do pro-
cesso - a impossibilidade lógica de que dois comandos distin-
tos para um mesmo texto possam coexistir -, venficada em
face do resultado de uma votação realizada em l'lcnário.

O parecer da comissão, ao indicar a possível situação de
prejudicialidade entre duas cmendas, orienta o procedimen-
to de votação no Plenário.A emenda considerada prejudi-
cada não é colocada em votação após a aprovação daquela
(mcl prejudicou.

Indicação de prcjtilicialidadc em parecer com
substitutivo

parecer ciiic aprctnta .uhstii uti) ou que (fliria sobre
ele deve indicir, lia conclusão, as cifiendas que CttÍiati)
pre j udicadas com a sua iprovição. São da:
a aquelas cuio cr cúdo tenha sido integralmente mb-

orvidu no texto do subttnitivu - situação de redun
duicia:
b aquelas cujo conteéjdcm ó fazia semitido em função de
dispo,iiivc, que tenha sido excluido pelo substitutivo
(comi , por exemplo, a emenda isandi :m aumentar e'
nu tucr() de rncmnbrs tit tini emmnselimo que 1-

substitutivo upriiuiu - simuacao de perda de objeto.
\ sii it açào que motivou a prejudicialidade deve ser

explicada na fundameo tição do parecer.
\l&n de indicar :is emendas prejudicadas. (1 parecer de co

misão deve manifestar se pela rejeição das emi.ndts que
nãO) deseje incorporar ao substitutivo e também das que
se eiiCoiitiçrrl cmii situação) de, prcjudici:ilmdadc j)O1 perda
de obieto.

ApresenIaao de emendas a projeto com .çub.çtiluli,'o

A comissão que avalia projeto para o qual tenha sido
proposto substitutivo tem duas opções para apresentar
emendas:

a) emenda ao substitutivo, caso a comissão acate o
substitutivo, com alterações;

b) emenda ao projeto original, caso a comissão opine
pela rejeição do substitutivo.

i';m ambos os casos, é imprescindível que se opine.
na conclusão do parecer, pela aprovação ou pela rejei-
ção do substitutivo. Quando houver mais de um
substitutivo, a comissão escolherá um deles ou o projeto
original e opinará pela rejeição dos demais.

E'ecbo
Compreende o local (Sala das Comissões; Sala de Reu-

niões da Mesa da Assembléia; OU Sala das Reuniões, no caso
de parecer de Plenário, a data da apresentação da proposi-
ção e as assinaturas do Presidente, do relator e dos demais
membros da comissão ou da Mesa.

Vencido

O vencido corresponde ao texto aprovado rio 1° turno,
em caso de alteração do projeto original. Compete à COifliS-

são encarregada do parecer para o 2° turno a elaboraçào
do vencido, que incorporara as emendas aprovadas ao texto
original do projeto ou apresentará a nova versão do projeto,
no caso da aprovação de substitutivo. O vencido virã anexo
ao parecer, depois da data e das assinaturas do Presidente e
do relator. A epígrafe do vcpcido é redigida da seguinte for-
ma:

j'R( )jII() DVI I.11 N°/...

(Redação do Vencido)

Eni tictihtimna hip/tse, 1 redação do veosido deve conter
dois dispositivos que teriliam por ol )4et1) :1 mesma tua
teria, sejam cle complementares ou coincidentes, sob a
alegação o de que ambos turaimi iprovados Se são Iginus,
l,sii reproduzir um deles, eonsmckrand a matéria apro-
vada incorporada ao tcto. Se tio complementares,
incidindo solte (o mesmo dispositi o. Fà?'sc a eomnplc
mtntiçto do texto. 5e são aniagõmitcos e foram aprovados
por engano. deve-se observar a regra constante iii.) qtiidro)
da p. ()8.

Parecer sobre emenda de Plenário

; Modelo n°35

Relatório
Deve-se fazer a descrição sucinta do histórico do pro j e-

to. Por exemplo: "O Projeto de Lei n° .1... foi examinado
pelas Comissões de ... e ... e encaminhado à apreciação do
Plenário.

Durante a fase de discussão do projeto, foram apresen-
tadas as Emendas n°' ... e ..., que vém a esta Comissão para
receber lre, nos termos do art. ... do Regimento Inter-
no".

1 undamenla'ão

Além da análise da matéria propriamente dita, deve-se
dizer se a emenda é total ou parcialmente contrária a outra
emenda apresentada anteriormente, para identificação de
prejudïcialidades, cm caso de sua aprovação pelo Plenário.

conclusão

Na conclusão, deve-se opinar pela aprovação ou pela te-
jeiçao das emendas analisadas, podendo o parecer apresen-
tar novas emendas ao projeto.

Devem-se, ainda, indicar, ao final e em separado, as emen-
das que ficarão prejudicadas no caso da aprovação de cada
uma das emendas de Plenário, independentemente de o pa-
recer opinar por sua aprovação OU por sua rejeição.
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Exemplo:
( )j itamos pela reciç3o das l'niendas n' 8 a li ai> Projeto de

,('t fl°

1 IC.il1) Pli.IU>.IIC1>.Ii5

- COfli a aprovação da l.menda n° 8.a 1 nwnda n° 3:

-- o >ni a apr vacat i da FAnenth n° 10, 1 1 'menda n° 7

Parecer de Plenário

Modelo n'36

O parecer é do relator, e não da comissão. Deve-se usar
a l pessoa. No caso de recebimento antecipado de emen-
das, o parecer será sobre o projeto e as emendas.

Será excluído tia epígrafe o nome da comissão e, do cam-
po de assinatura, o do Presidente. Somente o relator assina
o parecer.

No relatório, deve-se mencionar que a comissão perdeu
prazo para emitir parecer e citar os artigos do Regimento
Interno que se aplicam à situação, e, quando for o caso, o
autor do requerimento que pediu seu encaminhamento ao
Plenário.

No fecho do parecer, deve-se usar "Sala das Reu-
n 1 i)cs,

Parecer sobre veto

Modelo 11" 37

O parecer sobre veto a proposição de lei é cnuitdo j)Oi

comissão especialmente constituída pelo Presidente da As-
sembléia para esse fim.

A epigrafe (leve indicar se o veto é total ou parcial e a
proposição de lei sobre a qual incide.

No relatório, além das informações regunentais relativas
à tramitaçào da proposição, (leve-se mencionar o dispositi-
vo constitucional que assegura o direito de veto.

Na conclusão, a Comissão Nspecial opina pela rejeição
ou pela manutenção do veto.

Parecer sobre proposta de ação legislativa

Modelos n" 33 e 34

Proposta de ação legislativa

pr(Tpo-.ta dt , aCao Icgislmns'a é unia sigestão de adocao
dc medida de comper neta d ' [ ><)der l.ei lativ fortualmeti
te encamtnh.'da por cnndadc da sociedade civil a Comissão
de lrticipaç.io Popular da :\sscnibléia.

Por ser dc iniciativa popcd:it, Para a
apresentação dc proposta de ação leets1atni: cxicc,
apena s . &U cIa -eia acor p.trihadi (1 IS CII >CUnicÇtt Os

cotnpro1iatrios de consntuicao da entidade.

A Comissão de Participação Popular emite parecer aco-
lhendo ou rejeitando a proposta de ação legislativa. .\ estru-

tura e o conteúdo das diferentes partes do parecer são OS

mesmos dos demais pareceres de comissão.

No caso de acolhimento, a conclusão deve conter a propo-
sição por meio da qual será formalizada a proposta (requeri-
inento, projeto de lei, emenda a projeto em tramitação, etc.) ou
determinar outra medida a ser adotada.

Nova redação e flOVt) relator

Modelos ir 38 e 39

Nova t(IC1O ocorre quando, tendo a Comtssao votado e
aprovado alterações no parecer do relator, este as acata. O
próprio relator é, então, encarregado de dar nova redação
ao seu parecer. l ' a situação do art. 138, § 10. do Regimen-
to Interno.

Exemplo:

1 > \ RN(:Flt l'.\l{.\ ) I	li.RN( ) l)(>

19(1 )JFl( 11)11.1:1 N°/...
(Nova wiaç.T , nos ter no >s tIo ar i. 138, 1 ' , do Regimento

1 n tem>>)
Ou, no caso de retificação da nova rcdaçào:

1 1 \RI1( TI TR P.\R.\ ( ) 1 liRN( ) LX)

PROJIR) DU l.Nl N°/...

(Nova redacã>>. nos termos do art. 138, 2, do Regimento
Interno)

Novo re/alorocorre quando a comissão rejeita integralmen-
te o parecer do relator ou quando aprova alteração com a
qual ele não concorde (o que também configura um caso
de rejeição de parecer). Em qualquer dos casos. o Presiden-
te designara novo relator para redigir  o texto, em confor-
midade com o que a comissão houver decidido. Trata-se
do previsto no ao. 138. Ç 30, do Regimento Interno.

Exemplo:

j) \Rl T( TI TR P.\R.\ ( ) 1 0 1 1'RN( ) l)( )
19t0j11() t)N 1.1] N" .1...

T '\ I v I, relator, nos termos do ao. 138. 3°. do Regimento
Interno)

Seja qu.d for o caso, não, se deve usar a expressão "novo

O relatorios do'. pareceres, qu.r » dc nova redação, quer
os de novo relator, devem sempre tcfcrtr• se t' propostas
discutidas tio âmblio da comis '.ao como propostas de
cinen>la. e >1.1>) Coifli> emendas.

Exemplo:

"1 )tIIullc a discuo do parecer. h ;ipr>.setitada j)rop()St;i
de emenda j >.i_lo Deputado ....a qual to> aprovada pela Lo
rnlssac) e acatada por este relato?'.
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Relatório de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e de Comissão Especial

Modelo n4

O relatório de uma (I I 1 consiste em urna exposição circunstanciada de fatos determinados e dos procedimentos relati-
vos a sua investigação, a qual conclui pela enumeração das providências a serem tomadas em face dos resultados apurados.
O relatório da Comissão lspecial para proceder a estudo sobre matéria determinada segue a estrutura do relatório de (:Pl.

Estrutura

A estrutura do relatóno compreende:
a) eplgrajè OU 1/li//o: contém o nome do documento,

Com referência a seu objeto;
b) iníroduto: parte em que se enuncia o propósito cio re-

latório, fazendo-se a apresentação circunstanciada da maté-
ria objeto do estudo ou do fato investigado:

e) deíenvo/,imenio: compreende a apresentação da
metodologia de trabalho utilizada, o rcLu 1

apurados e a discussão dos rcsultad-:
d) LVIIe J,,.râo: divide-se em duas pai-i(,:
* a primeira apresenta, cm síntese, de prrcrc!1c11 C111 N

picos, as conclusões sobre a investigação realizada:

a segunda faz a enumeração das priwidém'iaa a serem
tomadas em função das conclusões apresentadas, como o
cncammbamento de documentos, a apresentação de propo-
sições, a determinação de procedimentos, etc, comandos que
devem ser redigidos de forma precisa, determinada e concreta.
Pode-se prever, ainda, o encaminhamento do relatório a de-
terminadas autoridades, nos termos do Regimento Interno;

contém o local e a data da apresentação do do-
CUitiellk 1. 1 ii i . . Illdl 111:1 dc ci 

No caso especifico dos relatórios de CPI c .k COfl1I5S()

a iritrÜducà(, derer.i explicirar .is orcunst;u)cw eUC

deram en,c1t, a CoflSIiUiiCao tia COflhlSS:U). 50.1 contixisiçiú
1: Pra7o c jt 1icioiriicioo. Podcni -.c anexar ao reiatoi'io.
se for o Cd'o. o' do( unicn1i) fw examrnados pela comissão
e a ltaiiscri.io dos depounentos recolhidos.

Recurso

Modelo O4

É a proposição em que se solicita à autoridade competente a mudança de decisão proferida em relação a determinada
matéria.

O Regunento Interno da Assembléia especifica as decisões das quais o Deputado poderá recorrer.

Estrutura

São elementos constitutivos do recurso:
a) epl,gra/è OU 1//li/o: contém o título da proposição, segui-

do de seu número de ordem;
b) z'ocalivo: indica a autoridade a quem é dirigido;

c) texto: identifica o signatário a decisão da qual está re-
correndo e desenvolve os argumentos que demonstram sua
impropriedade e a necessidade ou oportunidade de sua alie-
ração;

d) /riho: compreende o local e a data da apresentação e
o nome do autor da proposição.
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Documentos de Ordenação do
Processo Legislativo



Os documentos de que trata este capítulo destinam-se a registrar e a ordenar OS procedimentos e atos parlamentares
relativos às reuniões de Plenário e de comissões. São eles a ata, a ordem do dia, o edital de convocação, a comunicação, O

acordo de Líderes e as dccisôcs da Presidència.

Sã(>, de modo geral, partes constitutivas desses documentos:

a) li/ido: indica o tipo de documento e, conforme o caso, o número de ordem;

b) lexio: contem a descriçào objetiva daquilo que se deseja informar OU relatar, como o transcurso de uma reunião, no
caso da ata, e o fato a ser divulgado, no caso da ordem do dia, do edital de convocação e da comunicação;

c)/ècba: contém o registro da data C do local de apresentaçào;

d) cinalupu e idenlificacão do autor.

Ata

Modelos n° 46 a 50

A ata é o documento que tem por finalidade o registro escrito dos fatos transcorridos cm uma reunião.

São dois os tipos de ata adotados na Casa: a minuciosa e a sucinta.

Cada reunião de Plenário é registrada cm duas atas: a minuciosa, publicada no "Diário do Legislativo", conhecida como
ata de imprensa: e a sucinta, lida, aprovada e assinada na reunião seguinte.

As reuniões das comissões e da Mesa da Assembléia são registradas apenas em ata sucinta, a qual, após leitura e apro-
vação, é publicada no "Diário cio Legislativo". l ' comum e regimental ocorrer a dispensa da leitura da ata nas reuniões das
comissões e cia Mesa.

Quando a ieimào de Plenário deixa de ser realizada por falta de quórum, essa ocorrência é documentada em ata lida
na reunião posterior e publicada no — Diário do Legislativo".

O Regimento Interno atribui ao 2°-Secretário a competência para fiscalizar a redação da ata da reunião de Plenário, o
que também é adotado na reunião da Mesa da Assembléia. Na comissão, qualquer parlamentar que a integre e nào a
presida pode atuar como Sccretátio.

Estrutura

lormahncntc, a ata inicia-se com os elemetius essenciais
à identificação cia reunião a que se refere, como o tipo e o
número de ordem da reunião, a data e o horário de realiza-
ção; passa, em seguida, à lista dos presentes e ao relato dos
fatos transcorridos; finaliza com a convocação para a reu-
nião seguinte.

A descrição da reunião apresenta sempre a mesma se-
qüência de procedimentos, dehnida no Regimento Interno.

Li.çiru/ura da ala .ci,cínI,

Modelos fr» 47:e 48

A ata sucinta apresenta as seguintes partes:
a) cabefa/ho: subdividido em três partes, é composto, na

primeira, pelo brasão da Assembléia; na segunda, pela ideii-

rificaçàc) do documento e da reunião a que se refere, com
o número, o tipo de reunião, a data e, tratando-se de reu-
nião solene ou especial, a especificacào do assunto; e, na
terceira, pelo nome de quem presidiu a teunià(> (se mais de
um a presidir, deve-se indicar todos nesta parte);

1)) crEo da ala: registra, nesta ordem, o horario de aber-
tura, o comparecimento e o resumo da reunião;

e) /ècho: indica o local da reunião e a data da aprovação
da ata. Se, por exemplo, uma reunião realizada no (lia 10/

3/2003 teve a ata aprovada na reunião do dia 10/3/2003,
a primeira data será registrada no cabeçalho, e a segunda, no
fecho;

d) asiinalnra contém as assinaturas dos presentes na reu-
mão em que se aprovou a ata.

A ata sucinta da rcuniao de Plenário flao contem fecho
e é subscrita apenas pelo Presidente e por dois Secretários
ou por quem estiver exercendo essas funções na reunião.
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\s atas SUCint.1S dos (li1cii.fltc5 (TS 5.10 St'Tfl lhanres. na

forma. Clii SCUS II.)s gerais. Todas iiiC CtCililrfl. por

exemplo, que foram ptofcridis discursos. em tspi-cificai

ri rei, i dos pron rIrlci:iTrmexr ti IS. '\a  aLi. sucinta do, k'ãrn ,

r(:12i rase: Prosii ,i;iiIrev s I'iwiadrj.r •..: 'i teor do di,

curso sera publicado mntcgrakicnt- na ali nunuclirsa. Nas

Cinissi ics. a ata ipenas fz reI 'ilua às ntis tiuigrt:ts.

st-xn indicar os floifies dos oridons, :i idCfltlfiC4dOS em I 

ti. ( p.4rk i.l i ItÀ	1, e,tÔi os	'a10	jrm ç ..s.'r4 ri' /0 10

m' caL"ia nas ,;f,/a3 fa.di/as.

\lgurnmiitrniaçf'cs devçiii sei te1 »rodj,idt. intceralm(,n

ti_' Ciii todos os Ipos de ata. Por ecuiiplii, se uni projeto

e discutido. votado e apriiado, devem ser rgirulos

esse. 1 rês proccdzmcn los. em vez de simplesmente

diser que o proteu tom aprovado.

ïi.çirumura da a/a minuciosa

; Modelo n'> 46r

A ata minuciosa apresenta as seguintes partes:

a) cabeçalho: subdividido em duas partes, é composto pela
identificação do documento e da reunião a que se refere,

com o número, o tipo de reunião e a data, na primeira; e,
na segunda parte, pelo nome de quem presidiu a reunião
(se mais de um a presidir, deve-se indicar todos nesta par-
te, respeitando-se a precedência dos membros da Mesa);

b) surntiri(z é, ao mesmo tempo, uma síntese e um índice
do ocorrido na reunião. Como norma geral, deve-se obser-
var que os títulos que aparecerem no sumario também de-
verão estar no corpo da ata. Logo após cada título, usam-
se dois-pontos antes do subtítulo e do primeiro irem re-
sumido. Cada item do sumário separa-se por hífen. Se-
param-se por ponto-e-vírgula os desmembramentos de um
título, subtítulo ou item. As questões de ordem só terão
um título à parte, com inicial maiúscula, se não estive-
rem contadas em um outro titulo;

e) corpo da a/a: seguem-se os títulos mais comuns, aqui
separados por ponto-e-vírgula: Comparecimento; Abertura;
1 Parte; l Fase (Expediente); Ata; Correspotidénicia; T Fase

(Grande Lxpcdiente); Apresentação de Proposições; Comu-
nicações; Oradores Inscritos; T Parte (Ordem do Dia): 1

Fase; Abertura de Inscrições; Decisão da Presidência; Co-
municação da Presidência; Designação de Comissões; [.ei
rura de Comunicações; Despacho de Requerimentos; Dis-
cussão e Votação de Pareceres; Votação de Requerimentos;
2' Fase; Discussão e Votação de Proposições; Discussão e
Votação de Pareceres de Redação Final; Y Parte; Leitura
de Comunicações: Oradores Inscritos; Encerramento; Or-
dem do Dia.

Esquema comparativo das atas sucinta e minuciosa

IU1FER1NC1.\

r1ateria1 mutilmsado

1 )cstinação

Apreciação

\'l.\ SUCINTA

Apanhamento do redator (as
noras taijuigrihcas nio Ficam
prontas antes da redação da ata
sucinta).
Lusa de presença (também ma-
nuscrmra. para prevenir falhas
mecânicas dl) painel elclriinico).

1 tilinta cm Plenário para dar Co-
nliectnientii à (:aNa de seu teor.
Ratificar atos praticados na reu-
nião anterior.

Sempre lida e aprovada na meu-
iimào posterior (não é votada,
apenas discurkla).

ATA \1I11UCIOS.

to mlii redator.
Lista de presença.
Notas tacuigràhcas.
Pareceres, relatório,, cmciidas.

Dar publicidade aos au»s praticados
l)11 lkpimtados.
hrnaroatii jurídico perfeitu

Ata de reunião ordinária publi-
cada dois dias depois da realiza-
cão da reunião (pra> para revi-
são pela Ger-ncma di- Taquigrafia
e Publicação).
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REFERÊNCIA

lorma de retificaç-ão

Stimárii

1 )eachos

(orrespomkncia

l'r ii osta de emenda ,i
, sitituição, pri )jetO de lei,

projeto de lei ( • i implementar
e Pl('0 de resoluçaci

Requcrinienu is numerados	-

Reqii&itinen ti is sem númeronumero

(:ciniunic:içrc's

Votação nominal e secreta

Ordem dii dia

Ç)uestfio de ordem e
declaração de VOtO

Po miiiclamcntcis

Decisão da Presidc-ncia,
Palavras do Sr. Presidente

\T\ SUCINTA

1)iscussio da ara, registrada na ata pos-
tenor à rctitcaçàIL

Não tem.

Não sai) tencionados, salvo no cosi) dos
requerirnenti is deferidos.

E mencionada resuondamenre.

Sã<) mencionados núrriero e autoria.

'-Na(, mencionados o numero e a autoria.

Não se I1ICIICII na ii teor quando se tra-

tar de matéria não especificada expres-
samente o,, Regimento Interno,

Não se menciona o teor quando se tra-
tor dc deliberação conclusiva das comis-
sões OU de comunicação de talcçiiiiento.

Sci t registrado o resultado da votação.

Senipre itititiciada na reuniãoi onero ir,
pretcrencialmeine Clii reuniao ordinaria.

São tencionados os nomes dos parla-
mentares: só c mencionado o teor se
incidir sobre reunião e tramiraçã((

So mencionados os nomes dos orado
res. Não são mencionados 05 I1()n)CS dos

aparteanres.

são resumidas,

.T\ MINUCIOSA

Errata.

Facilita a localização de matéria, e resul-
tados da rei iniã i.

Indicados  cc mii tiota do redator, com Ira-
vcssào. ou entre parênteses.

Publicada na íntegra no caso de mensa-
gelo e oficio numerado.
( ) teor da correspondência restante e pu-
blicado resumidarncnte.

Publicados na integra (o fim de se evitar
duplicidade de publicação, a remissão a
matéria publicada em outra ediçào e fei-
ta coin nota dci redator).

São resumidos.

Publicados lia integra 011 reciinidarncnte
(ver nota de ri idap n 3 feita no mc)-
II1im 43).

São resumidas.

registrado todo c processo de votação.

Publicada em edicão anterior, é mencio-
nada em nota do redator.

Publicadas na ititegra, sem revisão pelo
orador.

Publicados no corpi c da ata, exceto 1)5 pro-
feridos em reunião ordinária, publicados
cm item à parte, em edição posterior.

Publicada., na integra.
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Linguagem

A ata (leve registrar os tatus de maneira impe'soal, em
ordem cronológica.

Na ata sucinta, utiliza-se apenas o discurso indireto, no qual
o Secretário, redator da ata, emprega o presente do indicativo
para descrever os fatos ocorridos na reunião:

horas, comparecem as 1 )epuradas e 05 l)cpmados

"Profcrern discursos os 1 )eputad s

Na ata minuciosa, há dois tipos de discurso:

a) o discurso indireto, que é a fala do Secretário, corno
relator dos fatos da reunião. A indicação dessa fala na ata é
feita corri travessão:

Procede-se -.'i 	de 0taÇa(>.'

Votam 'sini' as Deputadas e os Deputados..."

b) o discurso direto, que é a reprodução da fala do Pre-
sidente, dos Depurados e convidados, no tempo verbal utili-
zado. A indicação de cada urna tias falas ria ata é feita com
a identificação de quem está falando:

"( Deputado ... - Sr. Presidente, pela ordem.'

"o Sr. PresiLknw — \ l'rcsidt"iieia informa ao Deputado ... que liii.-
concederá a palavra, pela 4 irdemn, logo após a letmmra da o rrcsp ni
dêmicia."

1 pntuôes ,,,rada,m'

A ata sucinta possui muitas expressões técnicas e con-
vencionais, das quais reproduzimos as mais comuns, uti-
lizadas nas situações a seguir especificadas:

a) na leitura da ata, para fazer menção à leitura da ara
anterior e a sua aprovação:

"() Deputado ..., 2- Secretario

(ou .rc,, s,,h.çiiiyio, identifiíado corno se c.vp/ica a seSrnr),

procede à kiiura da ara da reunião anterior, que é aprovada sem
rcstnçies."

h na leitura da correspondência:

"( ) Deputado ..., 1'-Secretario, procede à leitura da correspon-
déncra, constante de..."

Ou: "Não havendo correspondencia ,mser lida, a Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos,
quando lhe são encaminhados os Projetos de

c) na transição entre as partes da reunião:

"( ) Sr. Presidente (ou a Presidência) passa à 2 Parte da reu-
nlào, em sua 1' Fasc.—

O,,: "Passa-se à T Parte da reunião, com a 1 Fase da Ordem do
l)ía."

d) no encammhamento de votação:

".\nmmncmada a vi inação do Pro j eto de lei ... 1.... faz uso da pa-
lavra, para encaminhá-la, o Deputado

e) na discussão e votação de proposições:

"Sàu submetidos a discussão e votação, sendo aprovados, cada
um por sua vez, cru ... rumo. (>5

f) na convocação de reuüiões, para fazer menção à or-
dem do (lia:

".\ Presidéncia encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a ordinária de amanhã. dia .... is ... liora, com a
seguinte ordem do dia:''

se a convocação for feita em reunião extraordinária ou
especial noturna:

com a ordem do dia já anunciada."

• se a convocação for feita cm reunião extraordinária OU

especial matutina:

"(••)paraa ordinária de logo niai, às ... horas, com a ordem do
dia já publicada

na indicação de substituição do redator, em caso de
ausência do Secretário responsável pela elaboração da ata
de Plenário:

• se o substituto for outro Secretário:

"( ) Deputado .... 3°-Secretário, mias funções de 2°-Secretári4i. pro-
a leitura da ata."

• se o substituto não for membro da Mesa da Assem-
bléia:

"O) lkputado ..., 20 Secretário "ad h< >c, procede à leitura da ata."

(:onvcnôei
As convenções adotadas neste manual devem ser obser-

vadas na elaboração e revisão de atas, com as seguintes res-
salvas:

a) na ata sucinta de reunião de Plenário:

ao cczbeca/ho, são grafados por extenso o número da reu-
nião, da sessão legislativa  e da legislatura e o tnès;

no corpo da ala, sã(-) grafados por extenso os ordinais a
partir de 10.

Deve---.e ter cm mente que o uso de muwnerais em algarismos
ou por extenso deve buscar sempre facilitar a leitura da ata pelo
Z'-Secretário. Assim, deve-se usar, por exemplo:

«(;minirmnicações (duas)"

"informa ao Plenário que, no decorrer da discussão do referido
pneno, foram apresentados a este um substitutivo do Depurado

que recebeu ci li" 1, e um do Depurado .... que recebeu o li" 2,
duas emendas do 1)epuradc> .... que receberam os n 5 e 6, duas da
Deputada ..., que receberam os ti-7 e 8, cinco do 1.)e1)urado
que receberam os ii'" 9 a 13, e ir's do Deputado .... que receberam
(is n" 14 a 16, e que, nos termos dci 2" do arr. 188 do Regimen
to Interno, encaminha os suhsntunmvccs e as emendas com o projeto
à (	de \dminmstraçào Pública para parecer."

"imitormando sua aus'ncia do País no período de 20 a 25 de
j ulho do corrente an

b) no fecho das decisões da Presidência e das atas suem-
tas de reunião ela Mesa ou de comissão, o mês é grafado
por extenso;
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c) admite-se ci não-uso do artigo definido antes de alga-
rismos e numerais ordinais em expressões consagradas
pela praxe, tais como discussão em l turno, Juiz de Pri-
meira Instância.

ti modelo de ata sucinta de reunião de hancad.i deve sei:
usado apenas como rcfrê,icta, umi vez que o documento
1I() será publ:c:cdo. o que, dispcnsa.a esinta ol çrviiicia dos
preceitos api: &-iiieradi..

/l//eração de ata

A ata é apenas discutida, não é votada A retificação da
ata pode ser solicitada durante sua discussão, sendo registra-
da na ata sucinta da reunião seguinte. .\ ata minuciosa é
corrigida  ante ,, de ser encaminhada à publicação ou. se já
publicada, por meio de errata. O pedido de alteração consta
nas atas sucinta e minuciosa da reuniào em que ele foi for-
mulado. Se necessário, uma nota do redator da ata nunucio-
sa indica a alteração.

Ordem do dia

Modelos n' 60 e 61

A ordem do dia, ou pauta, contém a relação das matérias que serão apreciadas na reunião. A expressão 'ordem do dia"
também é usada para designar a parte da reunião em que se apreciam as proposições.

Por exigência regimental, para que haja deliberação, a ordem do dia da reunião ordinária deve ser publicada no "Diário
do l.egislanvo". Se a publicação não ocorrer, a reunião transcorre normalmente em suas demais partes e deve ser encerra-
(ia sem a apreciação da pauta.

Estrutura

O documento apresenta as seguintes partes:

a) eahca/ho: é composto pelo titulo do documento, pelo
número e tipo de reunião e pela data;

b) Ie.\Io: tem como títulos as partes da reunião, com suas
fases e horários. Cada proposição incluída na pauta é
identificada Pela fase de iramitação em que se encontra, por
seu número, autor e ementa e pela conclusão dos pareceres.

:\s proposições são ordenadas na pauta de acordo com a
l)refer&t tcia estabelecida no Regimento Interno. E praxe or-
denar numericamente proposiçôes da mesma espécie,
priorizando-se aquela cuja tramitação esteja mais adiantada em
relação ao turno cm que se encontra. Assim, ol)servada a pre-
ferência regimental, seguem-se as matérias de turno único, de
2° turno e de 1° turno.

A exemplo do que ocorre na clabt.intçào e revisão deitas,
admite-se usar a reteréncia t tornos de tr:lt t1cio sou o u
ngo definido antes do número ordrnal: íiieij'.2t' ,,i 2 lur-

im, apiniado six/rmi do::,aia e'a / IJifliO.

Edital de COIIV0CaÇL0

Modelos w'62 a 65

O edital é o instrumento pelo qual o Presidente da Assembléia ou de comissão convoca as Deputadas e os Deputados
para reunião a ser realizada cm horário OU dia diverso do fixado para as reuniões ordinárias.

l unprescindivel a publicação do edital de convocação para que a reunião extraordinária, especial ou solene seja realiza-
da. No caso das reuniões extraordinárias de comissão ou da Mesa da Assembléia, esta formalidade é dispensada quando há
convocaçào na reunião antenor, o que deve constar em ata. Se houver inclusào de matéria nova, deverá ser observado 1)

prazo regimental de seis horas entre uma reuniâo e outra.
O edital deve especificar o dia e a hora dos trabalhos, a finalidade da reunião e a matéria a ser apreciada extraor-

dinariamente. Como o Regimento Interno não trata da scqüència das proposições no edital, a praxe é ordená-las
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como na pauta, observando-se a preferència regimental.
Excepcionalmente, as proposições são agrupadas por tipo
e, então, ordenadas numericamente, sem se observar a
fase de tramitação.

Estrutura

(_) documento apresenta as seguintes partes:

a) cabcca/ho: dividido em duas linhas, é composto pela
identificação do documento, com o título na primeira li-
nha e, na segunda linha, o tipo de reunião;

b) lexio: indica quem convoca a reunião (se o Presiden-
te da Assembléia ou de comissào, o tipo de reunião, seu ho-
rário e data e relaciona a matéria a ser apreciada, identifi-
cando cada proposição incluída na pauta pelo número, au-
tor e ementa;

c) ficho: contém data, local e assinatura, com indicação
do cargo de quem assina. Para as reuniões de Plenário, o
local da convocação é o Palácio da Inconfidência; para as
reuniões de Comissões, Sala das Com.issées.

Conrnnicaçãu

elos u' 51 a 53

A comunicação é o documento utilizado na Assembléia Legislativa pelo parlamcntar, pelas comissões ou
Presidência para /ér,na/iar avisos em Plenário. 1 lá dois tipos de comunicação:

a) a que decorre de exigência  regimental e cuja leitura constitui etapa do processo legislativo, corno a informação ao
Plenário sobre matéria apreciada conclusivamente pelas comissões, mudanças partidárias, indicações feitas pelos Lí-
deres de Bancadas para que o Presidente da Assembléia designe membros de comissões, entre outras;

b) a que é usada para formalizar avisos em geral, como o falecimento de pessoas que não sejam autoridades.

Estrutura

() documento apresenta as seguintes partes:

a) titula: indica o tipo de documento;

b) vocativo: é sempre dirigido ao Presidente da Assembléia;

c lexio: redigido na Y pessoa, no presente do indicativo,
resume-se à exphcitaçào do fato que se deseja comunicar;

''( ) Deputado ... jnlunic:i

".\	... C(

d) fecha: contém data, local e assinatura do autor.

As Comunicações da Presidência, proferidas no Plená-
rio, são assim intituladas e não apresentam vocativo.

Acordo de Líderes

! Modelo nc) 59

O Acordo de Líderes é o instrumento formal de manifestação, por escrito, do Colégio de Líderes. () acordo verbal e chama-
do de "entendimento entre as lideranças".

O Acordo de Líderes pode abordar qualquer assunto e, caso incida sobre alguma proposição, pode ser apresentado em
qualquer momento de sua tranutaçào. O Regimento Interno Proibe O recebimento de acordo de Líderes que vise alterar
pontos fundamentais do processo legislativo.

O documento deve ser subscrito:

a) como regra geral, pela maioria absoluta dos Líderes;

1) pela totalidade dos Líderes, se o acordo tiver por objetivo alterar procedimento específico na trarnitação de matéria;

e) por dois terços dos Lideres, para que se admita a tramitação de projetos cm regime de urgência, além do limite
previsto regimentalmente.

Estrutura

O documento apresenta as seguintes partes:

a) titulo: indica o tipo de documento;

b) vocativo: é sempre dirigido ao Presidente da Assembléia;

e) texto: redigido no presente do indicativo; os Lideres
comunicam ao Presidente o objeto do acordo:

"( )s 1)cputados q tic cstc suI)screvcm, rcpresciitando os membros
do (okgio de Líderes. deliberam

d) fecho:  contém data, local e assinaturas, com a indica-
ção das respectivas bancadas:

1)cpu tah -.. Líder dc)

e) despacho do Presidenlr reserva-se espaço ao documento
para despacho, data e assinatura.
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Questão de ordem

Modelo n 58

É considerada questão de ordem a dúvida sobre interpretação do Regimento Interno, na sua prática ou em relação ao

texto consutucional.

O parlamentar pode apresentar questionamento por escrito ou orainiente. lm geral, o Deputado solicita ao Presidente
a palavra "pela ordem", durante a reunião, para formular a questão de ordem e, cm seguida, encaminhá-la por escrito. No
entanto, há casos em que o documento é encaminhado apenas por escrito ao Presidente, que o menciona ao proferir sua

decisão sobre o assoo to.

Estrutura

() docuniento apresenta as seguintes partes:

a) li/li/o: indica o tipo de documento;

h) tevlo, COiTiO5t() de:

• z,z1rodll5ào: indica-se, logo de início, o dispositivo que
gerou a dúvida;

• de.çin,'o/pirnenio: apresentam-se os argumentos e a fun-
damentação legal em que se baseia o autor da questão

de ordem;

• ;onc/wào: especifica-se o pedido;

C) /'/w: registra a expressão "Sala das Reuniões", a data e
a assinatura. Caso a questão de ordem seja formulada em
reunião de comissão, usa-se a expressão "Sala das Comissões".

Nos qucsuonamentos mais simples, como o pedido de
leitura de uma emenda cm votação, a questão de ordem é
feita apenas oralmente e restringe-se ao que é solicitado:

"( ) 1 )eputado ... - Sr. Presidente, solicito a leitura da 1 menda

no

Decisão da Presidência

Modelos n 54 a 57

É assim chamada a decisão do Presidente da Assembléia Legislativa sobre questão relativa à interpretação do Regimen-
to Interno, em resposta a questão de ordem a ele dirigida em Plenário ou a recurso de decisão de questão de ordem susci-
tada ciii comissão. A decisão é tomada, ainda, quando, independentemente de provocação, haja necessidade de esclarecer

ou alterar algum procedimento relacionado com o Regimento.

À decisão da Presidência, por incidir sobre questôes específicas, não é numerada.

Nessa categoria, incluem-se as decisões normativas, que se destinam a ordenar os procedinientos regimentais que sejam
objeto de di'i'idas ou dificuldades recorrentes. .-\s decisões normativas, por sua natureza reguladora e abrangente, adquirem
caráter de permanência, razão por que, diferentemente das decisões comuns, são numeradas sequencialmente dentro do

pc	(1 ' de vigêti:ia da res diiçao que contem o Regimento lntermii >.

Estrutura

() documento apresenta as seguintes partes:

a) li/li/o: identifica o documento, com o nome de "Decisão
da Presidência". No caso de decisão normativa, o nome é "De-
cisão Normativa da Presidência", seguido do númeronúmero dc ordem;

b) emenla: usada principalmente nas decisões norniati'as,
fica à direita da página, logo abaixo do título, e resume o
assunto tratado na decisão;

c) /e.vto, CO1iiO5t() de:

ii/riv/mo indica-se, logo de início, o fato motivador da
decisão;

• desemo/pimen/o: faz-se um breve histórico do ocorrido.
ora apresentando argumentos na linha da conclusão, ora
refutando alegações do suscitante do questmnnamneilto.
À tunclamentaçã(> legal cio procedimento pode ser fei-
ta a qualquer momento, inclusive na conclusào, mas
normalmente integra esta parte do texto;

• ii,/ií.o introduzida pela expressão '-" Presidência de-
cide ou determina":

cl)/c/ci: deve-se registrar a expressão "Mesa da Assembléia",
a data, com o mês grafado por extenso, e a assinatura da auto-
ridade que profere a decisão. Caso esta não seja proferida pelo
Presidente da Assembléia, a identificação cio Deputado que o
substitua será feita da seguinte forma:

tine d Deputado). o exercido da Presidi-nei.i.

Sc o substituto for membro da Mesa, a indicação do car-

go deve ser feita após o nome:

"(nome do Deputado), 2°-Vtce-l'rcsidcnme. tio exercício da Presi-
dCncia."
Nos casos mais simples, como a anexação de matérias

idênticas ou semelhantes, o texto restringe-se à questào de-
cidida e à citação da norma em que se baseia a decisào, dis-
pensadas a ementa e a fundamernaçào.

Quanto à linguagem, dá-se preferência ao uso do presente
do indicativo, da 3 pessoa do singular e da forma afirmativa.
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Correspondência ficial é aquela que teiii oem cm órgàos (hi administração pública, é elaborada por agentes públicos
credenciados a falar em nome da instituição e tem como finalidade tratar de assuntos relacionados com o serviço púl)liCo.

A correspondência oficial pode ser interna, quando se dá entre os setores de uma repartição, ou externa, quando ocorre
entre dois órgãos públicos ou entre órgãos 1)úblieOs e particulares.

Diversamente da particular, a correspondência oficial não põe em relação dois indivíduos, mas sim dois órgãos públi-
cos, (>ti órgão público e um particular, por meio de seus agentes. Em razão disso, as marcas autorais do texto de
correspondência oficial tendem a dar lugar a fórmulas impessoais e, em grande parte, padronizadas.

São documentos que constituem a correspondcncia oficial o ofício, o memorando, a carta, o telegrama, como também
as mensagens de correio eletrônico, o cartão ou qualquer texto escrito que tenha corno origem um órgão público e por
finalidade o tratamento de assuntos a ele relativos.

Este manual detém-se apenas no exemplo do o//cio, por ser o documento mais amplamente utilizado na .\ssembléia
Legislativa.

Oficio

Modelos n" 66 a 72

O texto mais utilizado na correspondência oficial é certamente o do ofício, documento de que faz uso o I;tii/ir do
ór ,ào ou alguém por ele indicado, para tratar dos mais variados assuntos - políticos, administrativos, culturais, finan-
ceiros, etc. - com outros órgãos públicos, com entidades privadas ou diretamente com os cidadãos.

Por meio de ofícios, são feitos agradecimentos, convites, convocaçôes, iii wuiaçõcS, solicitações, assim como sao encanu-
nhados requerimentos, proposições de lei, pedidos de informação, relatórios finais de comissões, etc.

Na Assembléia, além do uso para correspondência externa, o ofício pode servir também l)arít correspondência interna
entre o Presidente e os demais Deputados. Essa opção justifica-se pelo fato de OS gabinetes, inesm> sendo órgãos internos,
funcionarem com autonomia política dentro do l'ockr Legislativo.

O ofício é utilizado internamente, por exemplo, para formalizar o convite para uma reunião do Colégio de Líderes, dar
resposta a requerimento, fazer encaminhamento de documentos, entre outros propósitos.

Estrutura

Modelo n" 66

O ofício apresenta as seguintes partes:
a) (abecalho o,, tirnbre compõem o cabeçalho o brasào e

o nome do órgào.
b) \úmen, de c9111n?1e: os ofícios recebem numeração de

ordem do setor de origem dentro de cada ano civil. Isso per-
mite 1) controle do documento, seu acompanhamento e ar-
quivamento. 'lendo em vista a diversidade de assuntos tra-
tados pelas diferentes diretorias e gerências, é aconselhável
que cada setor tenha o seu próprio controle e numeração.

Na resposta a qualquer ofício «>ti qualquer tipo de cor-
respondcncia numerado), deve ser mencionado o seu número
de controle para que o destinatário possa localizar com fa-
cilidade o oficio que enscou aquela resposta.

e) Liica/ e datcr são colocados no lado direito da mesma
linha em que se coloca o número de controle do ofício, de-
vendo-se observar o uso, para o primeiro dia do més, de
numero ordinal.

No caso de o papel timbrado já conter o nome da cida-
de, torna-se desnecessário repetir o local, l)Oleticto-se escre-
ver simplesmente a data.

d) 1 nii/ii'o: é a primeira referência que se faz, no texto,
ao dcsiinatáno do ofício e determina a forma de tratamen-
to a ser utilizada no documento.

[tu vocativo mais formal indica um grau de formalida-
de maior com o interlocutor, devendo-se manter a coerên-
cia do registro no texto.

Na Assembléia, adotam-se basicamente duas formas de
se dirigir ao destinatário: r.u/eniisirno Senhor ou Exci'/e,,i/ssirna

I/,,.iriç.q,,,o Senhor ou I/u.çlrjjjmia .Çe,,/iora, além dos
vocativos eclesiásticos específicos. Em alguns casos, essas
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expressões são seguidas dos nomes dos cargos a que se re-
ferem.

Não se usa P,rad'i Senhor ou Prrçada Senhora, tratamento
informal mais apropriado para a carta, por exemplo.

Um vocativo mais extenso pode indicar mais deferência
para com o destinatário, como, por exemplo, O USO da ex-
pressão ! kn/Losinio Senhor Governador no lugar de simples-
mente 1 ixceleniísuimo Senhor. Tais normas variam de acordo
com cada instituiçào. O importante é a uniformidade de cri-
térios.

Na Assembléia, usa-se o vocativo sempre por exten-
so e seguido de dois pontos. Nada impediria que ele fos-
se seguido de vírgula ou que ficasse sem sinal de pontu-
ação.

e) lexto: é recomendável que cada ofício contenha um
único assunto. Tratar de vários assuntos num único ofí-
cio dificulta não só o seu controle e o seu arquivamento,
mas também a compreensão do seu objetivo.

introducâo: deve-se iniciar o texto da correspondên-
cia de forma ob j etiva e direta, sem deixar de ser poli-
da. O que é mais importante deve vir cm primeiro lu-
gar. I ' recomendável evitar, na introdução, expressões
redundantes corno: Tem cite o objetivo de ..., 1 cubo por
meio deste infirmar .... 1 i'nbo pelo presente .... .çiri'o -me do pre-
sente para ... e outras semelhantes.

No lugar delas, pode-se introduzir o assunto com o uso
de verbos no presente do indicativo, tais como: Convido 1
Exa. .... !n/rmo 1 E.%-a. de que ..., Submeto à aprniacão de 1
1 ixa. ....1 nca,,jinho a E Lixa. Revma. .......olicilo a i : Reí.mc,. a
enhi/ea de ..., etc.

Tal praxe não invalida, contudo, o USO de expressões de
polidez como Tenho o prazer de com/untar a 1 .Sa. que ... ou

Tenho a honra de convidar 1 Exa. ... Pode-se taml)éiri introdu-
zir o ofício com a fórmula C.umprimentaado-o ordialmenI....
ou Dinjo-me a 1 .. ...a. para

dejenvolpimento: o texto deve ter tantos parágrafos
quantos forem necessários para o desenvolvimento do as-
sunto, embora seja comum que se atinja o objetivo da cor-
respondência com apenas um parágrafo.

Deve seevitar o uso de parágrafos longos, que, além de
desencorajarem a leitura, facilitam a ocorrência de trechos
confusos e obscuros. Frases curtas e na ordem direta favo-
recem a clareza e a objetividade da mensagem. É conveni-
ente deixar que as idéias de menor importância fiquem
subordinadas na construção da frase; as idéias centrais, por
sua vez, devem vir no início ou no fim da frase para que
tenham destaque.

E preciso ficar atento ao paralelismo, ou seja, ao arranjo de
duas ou mais idéias semelhantes cm estruturas semelhantes, o
que favorece a concisão e O equilíbrio do testo.

) 1 cho de cortesir. o oficio, assim como as cartas, simula
de alguma forma o ritual de uma conversação. A saudação,
a "conversa" e a despedida corresponderiam, respectivamen-
te, ao vocativo, ao assunto tratado e ao fecho. O fecho pon-

tua, assim, o término da interaçào. A sua colocação destaca-
da cumpre, visualmente, o papel de marcar o final da "con-
versação" no ofício.

l)evern-se evitar os fechos longos e rebuscados. Na cor-
respondência oficial da Assembléia, empregam-se apenas dois
fechos: Respeitosamente e - 1tent-iosame p 'te. centralizados e segui-
dos de vírgula. Usa-se Reapeilosamenle para autoridades a quem
se queira tratar com especial deferência para
as demais autoridades.

lsiina/nra.' o signatário do ofício é o responsável pelo
seu conteúdo. Quem assina o ofício é o titular do órgão ou
alguém por ele indicado para falar cm nome da instituição,
caso em que a situação deve ser esclarecida no COXflCÇO do
ofício: Por determinacão do iixmo. Sr. Presidenle desta Casa, enca-
tijinho

Recomenda-se que o ofício sela assinado por alguém de
posição hierárquica igual ou semelhante à do destinatário.

À competência para o encaminhamento (a assinatura) de
ofícios é estabelecida, no caso da Assembléia Legislativa, Pelo
seu Regimenio Interno. Incumbe ao Presidente, por exem-
plo, assinar os ofícios dirigidos ao Presidente da República,
aos Governadores de Estado e do Distrito Federal, aos Mi-
nistros e aos Secretários de kstado, aos Presidentes do> Con-
gresso Nacional, da (, ,amara dos Deputados, do Senado Fe-
deral, das Assembléias Legislativas e dos Tribunais, bem
como a autoridades diplomáticas e religiosas. já o 1°-Secre-
tário assina a correspondência oficial que não for atribuída
ao Presidente.

Permite-se, na Assembléia, que o Presidente assine a res-
posta a toda a correspondência que lhe for diretamente
dirigida, independentemente de quem a tenha encaminha-
do.

Deve-se lembrar que não é necessário mencionar, no
nome do) cargo, o nome da instituição, pois esta é uma in-
formaçào que já vem inscrita no timbre do papel. Assim,
abaixo do nome do Presidente da Assembléia Legislativa, bas-
ta escrever Prrsidente.

Oficio assinado por
mais de urna pessoa

À ordem Ll&: asslnatllr:r- -t:lle a luerarquia do carr4"s, co-
tfleCafldO do de nível intcn(3r (é Como se 1) ocupaiite do)
cargo mais alto desse ii .ival às lnLioões prestadas
por ucic que tL:m acesso direto a el:tS)- No caso de sig-
natános de mesma liienutwa_ is assmaturas devem vir lado
a lado.
Quando se inual de Cafl;O S hierarquiearnentc do mLsnio
nível, asas,iiiaturas vil-Ão cm lista alfalx'tica.
lrr CxeIflpll, se houver vários sigiiaiarios de mesma P0':
SlC() lucrarojnict (iodos o1 ideres de luncadas, por exim -
pin e o Presidente da ('asa, este as "isla primeiro, em (les-

e a. demais, em seguida, cio ordeiri alfabética.
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portante a ateiiçào para responder ou atender, da forma mais
precisa possível, a rodas as perguntas formuladas ou itens
solicitados.

h) À nexo: além de ser usado para encaminhar documen-
tos, pode servir também como forma de apresentar infor-
mações cuja articulação seria dificil de fazer no texto do ou-
CIO.

Deve-se mencionar no ofíciO o numero de anexos, sem
especificar o seu conteúdo, salvo se, por questão de seguran-
ça, houver necessidade de conferencia dos anexos no ato da
entrega do documento.

i) flnderrcarnen/o interno: deve-se indicar, na primeira pági-
na do oficio, o nome, o cargo e o endereço do destinatário.
Este pode ser completo ou constituído simplesmente do
nome do Município e da sigla do Estado.

Deve-se tornar especial cuidado com a correçâo do nome
e dos (lados do destinatário, a fim de evitar os constrangi-
mentos que erros nesse registro costumam causar.

A forma de tratamento uulizada no endereçamento deve
manter a coerência tanto com o vocativo quanto com o ira-
tarnento utilizado no texto.

Não importando quantas folhas tenha o ofício, a assina-
tura deve vir no final do texto, e o endereçamento interno,
sempre na primeira igiiia.

A elaboração do oficio: particularidades

/ ldquacão ao cymlex/o
Muito embora haja diretrizes gerais a serem seguidas na

elaboração de um oficio, vários fatores específicos de cada
siivaçào interferem no modo como ele é redigido e na mo-
dulação que se dá à sua linguagem. O redator deve avaliar
os elementos da interação no caso concreto: quem assina
e a quem se destina o oficio, o que se pode dizer, quais as
circunsâncias políticas, o significado de determinadas ex-
pressões no momento, etc.

/ideqlh4'ao do texto ao destinatário

Ao contrário de documentos como o jeliamento, O

edital, a portaria ou o projeto de lei, que possuem múltiplos
e, por vezes, desconhecidos destinatários, o oficio, com ex-
ceção dl) oficio circular, é um documento personalizado, que
possui apenas um desnatário, claramente identificado. Por
isso, sempre que possível, é conveniente, sem banalizações,
observar aspectos corno nível de escolaridade, idade e Inte-
resses do destinatário, para que a mensagem possa ser mais
bem recebida por ele.

É comum, por exemplo, o Presidente da Assembléia re-
ceber dos cidadãos perguntas sobre a tramitação de deter-
minado projeto de lei. Na resposta, é Importante adequar a
linguagem não só ao grau de instrução) do destinatário, mas
ao conhecimento que este demonstra ter do processo
legislativo. Os termos técnicos, por exemplo, devem ser evi-
tados ou esclarecidos, e respostas mais concretas devem ser
buscadas.

É fato comum o remetente ignorar questões ou solicita-
ções formuladas por seu interlocutor. Por isso, é muito im-

/ldequacào do texto ao sgrlaiá,*
Quem assina o oficio é o titular do órgão, mas quem o

elabora, na grande maioria dos casos, é um redator especi-
alizado no assunto, cujo papel é tentar, com o máximo de
Fidelidade e da melhor forma, traduzir, no seu texto, a in-
tenção do signatário.

Prefere-se na Assembléia o uso da l pessoa do singu-
lar, não obstante haver quem ache que tal uso possa mar-
car o texto com um tom imposilivo ou personalista. Na ver-
dade, ao usar a l' pessoa do singular, o titular de urna insti-
tuição nada mais faz que assumir o papel que lhe é atribuído,
por dever e por direito, de falar em nome daquele firgão.

In1irrnci,3es imp/í7!e.0

As informações que o destinatário do ofício partilha
com o remetente indicam muitas vezes o que se pode omi-
tir e o que pode ser mais bem explicado no texto.

Quando, por exemplo, o Presidente da Assembléia enca-
minha uma proposição de lei ao Governador do FIstado para
sanção, não é necessário que se explique no ofício de enca-
minhamento todo o processo que deu origem àquela pro-
posição de lei, já que esse é um conhecimento dividido iiii-
plicit ainente pelos dois interlocutores.

Linguagem

i'011/d/íd1éá!

Na redaçào de ofícios, a característica mais marcante tal-
vez seja a formalidade, que se expressa na adoção do pa-
drão culto de linguagem, no uso de formas de tratamento
COMO 1 Eva., 1 Sa., i : 1 :mi., etc., bern como na ilrll)es-
soalidade e na neutralidade com que os assuntos e o desti-
natário são tratados. Tais características conjugam-se bem
corri um registro mais formal e com a observância das re-
gras prescritas pela gramática normativa.

Oh/etiz'idade

O ofício tem-se aproximado, em sua forma e linguagem,
das cartas comerciais, cuj a principal característica é a objeti-
vidade. Sem dispensar a polidez e a cortesia, deve-se buscar
um texto acessível, direto e preciso, evitando-se o uso de jar-
gões, clichês, frases feitas, arcaísmos e preciosismos e tam-
bém as digressões e as frases vazias, destituídas de sentido.

Cordialidade

É regra que o ofício seja cordial e amistoso. No entanto,
dependendo do assunto, o tom pode (e deve) variar, uma vez
que o documento pode também ser usado para protestar con-
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tra determinada situação. l)c qualquer forma, a elegância, a
polidez e o respeito pelo destinatário devem ser mantidos.

A título de exemplo, fazer um pedido com .So/icilo-115e a
,gentilr'a de enviar a esta Giia é diferente de fazê-lo com Solár-
io-lhe enviar a es/a Casa.

Formw de tratamento

A forma de tratamento é escolhida em função do cargo,
e não da pessoa que o ocupa, e o termo que será usado
varia, considerando-se a relação hierárquica entre remeten-
te e destinatário. O quadro constante neste manual apresen-
ta as convenções adotadas na Assembléia.

Na dúvida, deve-se dar 1)rcfcréncia à forma de tratamcn•
to que confira maior distnicào.

Caso se queira demonstrar deferência com determinada
autoridade, todas as formas de tratamento devem vir por
extenso, tanto no texto quanto no endereçamento interno.

Dinitrimo ;\ Assembléia eliminou, em todos os casos,
o uso dos adjetivos D/inissimo (1)12 ou D'7. Alui D,no
(MD.) e Meritisimo (MM. ou Al.', tanto no encaminhamen-
to quanto no envelope.

Doutor — Não é forma de tratamento, mas um titulo
académico conferido àqueles que possuem doutorado.
No entanto, é praxe no Brasil o uso desse título para
tratar não só as autoridades de maneira geral, mas mé-
dicos e advogados, entre outras categorias profissionais.
Atendendo ao costume, é aceitável, mas não recomen-
dável, usar Dr. (>ti antes do nome de autoridades
públicas.

!)e.çtinatá,io vm dois cargos de hierarquia di/rente - Quando
o destinatário do oficio ocupa, simultaneamente, dois car-
gos de hierarquia diferente, que mereçam formas distintas
de tratamento, deve-se tratar a pessoa pela forma usada para
o cargo hierarquicamente superior.

Exemplo:

Se o dcstimtirio I(W Um Sccrct.ini dc srado juc supa tuuhcin Presidente dc um (oiisclho 1 sraduai, cargos t.luc .a() tratados, respectiva
mente, pelas formas V. kxa. e V. Sx, e o oficio for dirigido ao cargo hieraruicaniciite inferior, devem-se mencionar, no endereçamento
interno, is dois cargos e tratar o desrinarário pela forma hierariuicamciitc superior:

Fxrno. Sr.

Secretário de Fstado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental Copiun
C.\1)l.l..'l.

Nesse caso, pode-se iniciar o ofício usando a seguinte ex-
pressão:

Encaminho a 1 E.-,a., Presidente do conselho Estadual
de Política /lmhienlu/, cópia do
ILrtra,ein.imos

Usam-se estrangeirismos no caso de não existir a palavra
cm língua portuguesa ou no caso de o termo em português
dificultar o entendimento do texto. É bom lembrar que há pa-
lavras ou expressões em língua estrangeira que se incorpora-
ram de tal forma ao nosso cotidiano, que, se traduzidas, mais
dificultariam que facilitariam a compreensão do conteúdo.
(;OIT1() exemplo, podemos citar termos como rideoíame. shoppin,
i'ntei; status que', oiitdoor, mouse.

Siila
Na primeira vez em que forem usadas nos ofícios, de-

vem ser precedidas da cxpliciiaçào de seu significado, a não
ser que sejam de amplo conhecimento do público ou do des-
tinatário.

Padronização

1 :.Ië/ia
A aparência do documento é fator relevante no caso de

ofícios. Deve-se atentar para o arranjo gráfico do texto, o
tipo, o tamanho e a cor da fonte utilizada, o tipo de papel, o
envelope, etc.

('.orno orientação geral, recomenda-se o uso de letra ta-
manho 12 (À ria! ou 'limes New Roman), espaçamento entre
as linhas de 1,5 cm, margens direita e superior com 3 cm e
esquerda e inferior com 2 cm.

Não é costume, na Assembléia, numerar os parágrafos
do ofício. Tal praxe só se justifica no caso de ofícios exten-
sos, com mais de cinco ou seis parágrafos, de modo a per-
mitir ao destinatário fazer a precisa remissão a este ou àquele
período em sua resposta. Deve-se evitar a numeração do pri-
meiro parágrafo e do fecho de cortesia.

Além do USO de papel timbrado, é interessante já vir nele
impresso o endereço completo do órgão, com a inclusão de da-
dos como número de telefone, fax, caixa postal, endereço ele-
trônico e da página na internet, ou qualquer outro dado que se
faça necessário para facilitar o contaro com o remetente.

O que não se pode esquecer é que depõe contra OS prin-
cípios da padronização e da uniformidade a utilização, por di-
ferentes setores de turi mesmo órgào, de modelos variados.

No modelo adotado pela Assembléia, não se usa, por
exemplo, o item "Assunto". Mas, caso o oficio tenha mais
de urna folha, com mais de cinco parágrafos, este é um dado
que se revela útil, por facilitar a triagem, pelo destinatário,
quanto à prioridade com que deva ser tratado aquele doeu-
memo, sem a necessidade de se fazer uma leitura completa
do oficio naquele momento.
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Preenchirnenlo de e/Jl'e/opes

O envelope utilizado no encaminhamento de ofício deve ser timbrado, assim como a folha do papel

utilizado, e (leve SCf sobrescritado da seguinte forma:

Of. 530/2006/SGM

Exmo. Sr.

xx.xXxx xxxxxx xrn

Secretário de Estado de Cultura

Av. Cristovão Colombo, 317

Funcionários

n° do d cumento iue está dentro do eu veli qe

Irnia de tratamento

ii nie do destin arárit

cargo do dcstiiiatarn,

rua, número e complementos

1::	l)Jirf()

30140-010 BELO 110 R IZONTE  - MC	(iP. localidade e sigla da unidade federativa

Cartas e memorandos

.\ cara e um tipo de e rresponikicia que, no atubiti, do parlamento. pode ser ttuliiada pelos gabinetes
p:ol:mnIares eomo fonua de mrçrcambic entre o Dcputdo e seus eleitores e que admite, por P05511W

cará te inns 1,11 fo rmal, tuna lnuuagcm e cslntiurd mais flexivei que as do ofício.

Ji o niernorando é usado xclusivatneute para Comtiflu'aÇÕe miernas. com  o objetivo de tratar (IC :0-
suno I	 Dc eirutura micos simples, tem nt :qihd:uk sua maior virtude.

o oticio e o memorando, observa --se uma clara diferença: o primeiro é polivalcote, podendo
ser eXftriiO 4)0 interne,, ao passo que O segundo e emiitcitleiiiente mtcrno. ( ) que derermina o USO

do oficio internamente é :1 ltnport:incia do assunto tr.itido e a necessidade de controle e arquiva

Mento mais npp rosos.

Na ;\ -seiriblcia 1 ..cgisLttivít. os [neiiUir:llid(», tiari sujei 1iuLttiitinciiic SUI)sliiUid()S	comnunicacc,c°,

realizadas por meio do sistein.i de lo toruvitica ou do correu cictrAmco. como os e-m.uls", que se
revelado um Ilicio mais rápido e elicaz para essa finalidade, resultando em CC(fl4 unia de tempo e mate

nal e evitando a circulacao Lesmicecssíiia de pessoas e
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Atos Normativos Internos



AAsseinbkai Legislativa edita atos normativos internos cm duas sIttiaçés: no exercício de suas funções admsrrativas
e em decorrência de seu poder de regulamentar as resoluções do Poder 1 .cgislativo.

Os atos normativos internos podem emanar de órgãos colegiados, como é o caso das dehbcraçàes, dos atos e das
decisões da Mesa, ou de autoridades, de forma singular ou coletiva, como acontece com as decisões administrativas
da Presidência, as decisões conjuntas da Presidência e da l'-Secretaria e as portarias. Tais atos têm como destinatário
os agentes públicos sujeitos à disciplina do órgào que os expediu.

Deliberação da Mesa

Modelo ti0

Ato normativo de compctència exclusiva da Mesa da As-
sembléia Legislativa, a deliberação dcstma-sc a disciplinar fun-
ções e atividades das unidades administrativas e dos órgãos
da Assembléia, com base nas resoluções do Poder Legislativo.

Às deiberaçies atendem às regras gerais de elaboração
de textos legais, Devem ser numeradas seqüencialmente e
conter a assinatura tia maioria dos membros da Mesa da
Assembléia.

Às deliberações da Mesa têm a seguinte estrutura:
a) título: contém a expressão "Deliberação da Mesa",

centralizada e eni letras maiúsculas e negrito, seguida da
numeração e do ano que a identificam;

b) enienta apresenta a síntese da matéria tratada na deli-
beração e localiza-se à direita da página, logo abaixo do tini-
lo; deve fazer referência, quando for o caso, à resolução
que regulamenta (>ti qual se vincula;

e) preámbiilo: contém a declaração do nome da autorida-
de, do cargo em que se acha investida e da atribuição
legal em que se funda para editar o ato; é seguido da pa-
lavra delibera em letras maiúsculas e, de preferência, na li-
nha subseqüente, à esquerda da página;

d) texto: expõe o conteúdo do ato, disposto em artigos,
desdobráveis, se for o caso, em parágrafos, incisos, alíneas e
itens, à semelhança da lei;

e) clj.kí.çu/a de ri'vogaçào: é usada somente em caso de revo-
gação expressa;

1) claniula de ,/,ityci: estabelece a data da entrada
em vigor da deliberação;

g local e da1e Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia,
(dia), (mês), (ano);

h) assinatura, nome e cargo dos membros da Mesa que subs-
crevem o ato, eni ordem hierárquica.

Ato da Mesa

Modelo tio 74

O aro da Mesa é considerado ato normativo apenas em sentido amplo, já que constitui decisão de cIciio individual, de
que são exemplos os atos de nomeação, designação, promoção, exoneraçào, demissão, colocação em disponibilidade, concessão
de aposentadoria e licença relativos a servidor. E expedido em razão da coml)etcncia prevista no inciso VI do art. 79 tio
Regimento Interno da Assembléia. F numerado e, por força do disposto no mesmo inciso, assinado pelo Presidente da
Assembléia.

Decisão da Mesa

Modelo ti"

E o ato normativo Inierno destinado a fixar a posição OU O entendimento tia Mesa da Assembléia com relação a
determinado assunto, a designar grupo de parlamentares para proceder a estudo sobre matéria determinada ou a ordenar e
orientar os serviços administrativos da Casa. Não é numerado e deve ser assinado pela maioria dos membros tia Mesa tia
Assembléia, que é O órgão competente para editá-lo.

À motivação deste ato, em geral, é expressa em considerandos, que são seguidos da palavra decide.
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Decisão administrativa da Presidência

É o ato de decisão do Presidente da Assembléia, no exercício de suas competências administrativas. Na redação do
documento, devem-se observar as recomendações referentes à Decisão da Mesa.

Pode sei- ato de decisão conjunta do Presidente e do 1'-Secretário.

Portaria

4jMode10 :

Ato administrativo pelo qual autoridades ou titulares de órgãos expedem ordens, normas e instruçócs referen-
tes à aplicação de leis ou regulamentos ou recomendações de caráter geral, visando ao eficaz andamento dos servi-
ços da administração.

Constituem objeto de portaria, entre outras, as seguintes matérias: criação de grupos de trabalho, designação de
membros de comissão, alteração ou suspensão de expediente, definição de situações funcionais e medidas de ordem
disciplinar.

As portarias são numeradas e, na Assembléia, são, em geral, editadas conjuntamente pelo Presidente, o 1°-Secretário e o
Diretor-Geral, pelo 1°-Secretário e o Diretor-Geral, (>ti 	pelo Diretor-Geral.

A portaria tem a seguinte estrutura:
a) 1/1/i/o: contém a palavra "portaria", centralizada, em

letras maiúsculas e negrito, seguida das iniciais do órgào
expedidor, da numeração e do ano de emissão;

b) ementa: apresenta o resumo do tema central ou a
finalidade da portaria;

c) prám/mIo: nele, indica(m)-se a(s) autoridade(s) que
cxpedc(m) o documento; o comando é dado pelo termo
reo/ve(m), na linha subseqüente. Contém, ainda, quando ne-
cessário, a fundamentação do ato, expressa em conside-
randos. Caso a portaria seja expedida por duas ()ti au-
toridades, a indicação dos respectivos cargos deverá ser
feita segundo a ordem hierárquica;

d) Ie.\-Io: expõe o conteúdo do ato, disposto em artigos,
desdobráveis, se for o caso, em parágrafos, incisos, alíneas e
itens, à semelhança tia lei;

e) dá,,sii/a de revoaçào: só é usada para indicar revoga-
Çao expressa;

t) c/t,Iisu/a de viijn'ia indica a data da entrada em vigor
da portaria;

g) /oca/ e data;

li) a.rsinalura, ,zome e aro da(s) autoridade(s) que expede(m)
o aro. Não é imprescindível a indicação do cargo da(s)
autoridade(s) signatária(s), uma vez que este é mencionado
no preãmbulo.

76



Documentos Técnico-Consultivos



Os documentos técnico-consultivos - a informação e a nota técnica - são elaborados pelos Consultores da Gerência-
Geral de Consultoria Temática da Secretaria da Assembléia Legislativa, encarregados de prestar consultoria e assessoria
técnicas aos parlamentares, às comissões e aos órgãos de direção superior da Casa nas mais diversas áreas de especialização,
como as de assintos jurídicos, educaçào, meio ambiente, saúde, economia, orçamento, direitos humanos e redação, entre
outras.

Informação

':Modelü1

A informação é o texto elaborado cm resposta a uma consulta escrita formulada por Deputado acerca de questão
técnica relacionada com a atividade parlamentar. Essa consulta pode ser urna indagação sobre dúvida específica (uma
questão de constitucionalidade, por exemplo) ou um pedido de esclarecimento ou análise sobre matéria de interesse
legislativo (um estudo sobre a reciclagem de lixo, por cxcinplo).

A informação, por ser documento subscrito pelo Consultor, possui, naturalmente, a marca de seu estilo. Entretanto,
como a finalidade do texto é fornecer ao Deputado subsídios técnicos para o cxcrcicio do mandato, sua elaboração deve
orientar-se pela objetividade e pela clareza, sem fugir à formalidade exigida para a redação dos documentos parlamentares
de um modo geral.

Estrutura

A estrutura da informação assemelha-se à do relatório e
de outros textos técnicos produzidos na Assembléia e com-
põe-se das seguintes partes:

a) epira/i': contém o título do documento;

b) ernent(z. contém o assunto a ser tratado e o nome do
solicitante;

e) 1ev/o: contém, cm linhas gerais:
• uma inirod:iào, na qual o Consultor apresenta a ques-

tão que lhe foi formulada;
• o desenpo/,'i,,u,,to, em que o autor disserta sobre a

questão, oferecendo as explicações, descrições, aná-
lises e orientações que forem necessárias:

• uma oL/#ro, em que se faz o encerramento (10
texto e, quando a consulta o exigir, apresenta-se a res-
posta fiuial à indagação formulada;

d) /ècho: contém o local e a data da apresenlaçào do do-
cumento, o nome, o cargo e a assinatura do Consultor ou
dos Consultores responsáveis.

Diretrizes para elaboração

Na elaboração da informação, recomenda-se ao Con-
sultor:

• interpretar a consulta apresentada e descrevê-la, sin-
teticamente, com precisão (na introdução do docu-
mento);

Muit-as ke7es, o pedido ou a indagação 51() foriri ulados
dc modo vago ou confuso. Para rcdi,ir urna boa uilor
micão, .;egura e artwulada, que atenda à demanda do
constilci (e. e ncctssirio_ ailLe de mais nada, saber exara-
incute lual e a questão por ele formulada.

• apresentar o pedido e a resposta cm tese, mesmo que
a consulta tenha 51(k) formulada na forma de questào
concreta;

• responder com a maior precisão possível à questão, evi-
tando digressões ou informações que comprometam a
clareza do texto e exorbitem da indagação;

• apresentar fundamentação consistente e diversificada,
com exploração de fontes tecmco-científicas, dados his-
tóricos e estatísticos e bibliografia. No caso de infor-
mação jurídica, indicar os fundamentos legais, a dou-
trina e a j urisprudência sobre a matéria;

• apontar as correntes de pensamento e os pontos de
vista divergentes sobre uma mesma questão:

• apresentar, sempre que possível, exemplos concretos
para facilitar a compreensão de formulações teóricas;

• manter coerência entre os argumentos apresentados
e a conclusão;

• usar urna linguagem simples, mas formal, esclarecendo
os termos técnicos, quando necessário;

• verificar a pertinência entre a resposta final e a inda-
gação apresentada;

• oferecer sugestão de encaminhamento da matéria, como
a apresentação de requerimento de providências ou pe-
dido de informaçào a autoridades, de projeto de lei ou
outra proposição do processo legislativo, bem como
outras ações que se insiram no ámbito da competên-
cia parlamentar, quando for o caso.
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Nota técnica

1 lá dois tipos de nota técnica:
• a elaborada por iniciativa cio Consultor, quando este julga necessário apontar a existência de vícios ou problemas de

natureza técnica ou jurídica em trabalho a ele solicitado, conforme autoriza a Dehbcraçào da Mesa n° 473, de 1990;

• a destinada a fornecer infrirmaçôcs técnicas a respeito de proposição em tramitação na Casa, mediante solicita-
ção de comissào, de Presidente de comissão ou de relator, conforme determina o Regimento Interno (art. 150).

Estrutura

A nota técnica apresenta a mesma estrutura da infor-
maçao, e, na sua elaboração, devem-se observar as mes-
mas recomendaçàes apresentadas para a redação daque-
le documento. Na introdução do texto, 1,rcrn, deve-se
relatar o motivo que leva à elaboração da nota técnica.

No caso de nota técnica elaborada por iniciativa do
Consultor, em vez do termo "solicitante", na epígrafe, deve-
se usar o termo "interessado".

Desenvolvimento

No desenvolvimento da nota técnica de iniciativa do (.on-
sultor, ele deve apresentar os argumentos de ordem técnica
e jurídica que, na sua opinião, evidenciam a inconstitucionali-
dade, a ilegalidade ou a inviabilidade técnica de medida,
ação ou proposição que lhe tenha sido solicitada.
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Pronunciamentos
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pronunciamento é uma peça escrita para ser proferida cm público. Um sentido estrito, é urna peça oratória, mais
conhecida como discurso. Pode, no entanto, consistir cm nota ao púl)liCO e à imprensa, manifesto ou conclarnaçào, que,
muitas vezes, são divulgados apenas por escrito. lrnbora a maioria dos pronunciamentos se realize como texto /ilieIo, sua
elaboração requer o rigor e o cuidado exigidos da produção de qualquer texto) e.çrtio.

() pronunciamento pressupõe, obviamente, a existência de um auditório ao qual é dirit'icli, e pie o orador quer influen-
ciar com sua argumentação.

Modelos n 80 a 83

As situações cm que se faz um pronunciamento

Na vida parlamentar, são muitas as ocasiões que dão ensejo
a pronunciamentos. Ao apresentar uma proposição, por exem-
plo, o parlamentar, além da justificação que integra o documen-
to escrito, pode, da tribuna, fazer uru pronunciamento a respei-
to do assunto, de forma a dar mais destaque à matéria.

Muiras sào as situações, no dia-a-dia do parlamentar, em
que ele tem oportunidade de manifestar-se sobre assuntos
de interesse público e de ordem geral.

Apresentados em sua maior parte em Plenário, os pro-
nunciamentos são muito comuns em reuniões comemo-
rativas de datas cívicas, em reuniões de homenagem a pes-
soas ou instituições, na abertura ou encerramento de se-

ininários, ciclos de debates e fóruns técnicos.
Também fora do Plenario, o Deputado tem oportunida-

de ou necessidade de fazer pronunciamentos em várias ou-
tras Situações, tais como eventos externos a (1UC cornparcca
como representante da .sseinbléia 1 .egislativa; ocasiões em
que receba homenagens, como título de cidadania honorá-
ria, etc.: eventos nos quais profira palestra sobre assunto li-
gado a seu trabalho como parlamentar ou afeto às comis-
sões de que faz parte.

Assim, são numerosas as situações cm que esse tipo de tex-
to pode ser utilizado,  o que explica também que seja muito vasto
o leque de matérias sobre ii qual ele pode versar.

O redator de pronunciamentos

Como a complexidade e a própria dinâmica das ativida-
des parlamentares impedem que os Deputados se apro-
fundem em diferentes assuntos ou preparem todos os dis-
cursos que vão proferir, cabe ao i rdaltir de pronunciamentos
fornecer-lhes os subsídios necessários para os seus discur-
sos, ou, corno e mais comum, fornecer-lhes o teXto pronto
para ser proferido.

Para redigir prommciainentos, e necessário ter o conheci-
mento adequado acerca de temas de ordem política, economi-
ca, sociológica, j urídica, etc. l_'m bom redator de pronunciamen-
tos deve, pois, buscar informar-se e pesquisar, além de investi-
gar os diferentes temas sob vários pontos de vista. É impres-
cindível a leitura assídua das matérias políticas na imprensa.

Como escrever um pronunciamento

(.uetn redige pronunciamentos deve ter em mente que
o texto é um espaço de representaçào. •\ exemplo do ticcio-
nista, que cria falas para as personagens de acordo com suas
características, o redator do pronunciamento deve levar em
conta as características de quem vai proferi-lo. No caso da
Assembléia Legislativa, é essencial conhecer o ponto de vis-
ta do Deputado autor do pronunciamento sobre o assunto.

que vale para o tratamento dado) ao tema vale tam-
bém para a forma. :\SSUTI como o argumento do texto deve
refletir as crenças e a posição política do Deputado, ram-
l)éiTl a linguagem empregada deve refletir a formação do ora-
dor, sendo coerente com seu estilo. Em nenhum momento,
pode-se perder de vista que o redator é apenas quem escre-
ve o pronunciamento. A voz que fala no texto é a de quem
irá proterir o discurso. Ao construir o texto, o redator deve
moldá-lo à sltuaçào, ao momento e, sobretudo, às caracte-
rísticas daquele que irá assumir essa voz.

Nos discursos feitos em Plenário, é comum o paria-
nientar interpelar o Presidente, o que não significa que

se j a este o destinatário do) pronunciamenio. Em geral, OS

destinatarios serão os outros Deputados ou o público
presente. O Deputado, entretanto, deve considerar o efei-
to de suas palavras também sobre o público cm geral,
cine poderá ter acesso à sua fala Pelos meios de
nicaçào.

Liii cuidado que se deve ter tia elaboração de um pro-
nuncianieni() é saber se o Deputado vai falar em seu pró-
prio nome ou em nome da instituição. No último caso, é de
praxe esclarecer a posição da Casa a respeito do assunto
(abordando aspectos como defesa de valores democráticos,
sintoma com as aspirações cia população, parceria corri Ou-

tros Poderes, órgãos públicos e entidades cia sociedade civil,
etc.) e se reportar a ações e iniciativas por ela empreendi-
das.

;\s criticas devem ser feitas de forma racional, com uma
boa fundamentação, para evitar o tom panfletário ou dema-
gógico.
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Estrutura
Unia das e,msiôes que dá ensejo a pronuncoamnentos é

cmii que o [)cpuoado é tonvidado a fazer p:dcstr:is.
Muito embora tenha sua espuciticidade, a pa]CStnt sC apto
xinia do discurso em alims aspectos: clee buscar, no
início, a empalia com o po'ildico: deve conter toda urna
ar,;umeIitaç.ir, e, mu coimo:tusio, trazer iuna rcafiroiaço da
tese. Enquanto o) diScurso é unia pCC:i que tem (1111 COlfl-

punenre de cloqitéticta. admitindo. p rmanmo_ o uso de to
cursos estilísticos. a l)al(stra é uma peca mais técnica, mais
ob1cmmva.

O pronunciamento tem estrutura jpria, que re-
monta à oratória clássica e deve ser observada, na me-
dida do possível, por quem o elabora. VIm geral, apresenta
as seguintes partes:

a) exór(Iio, que corresponde à introdução do texto. E nes-
se primeiro momento que o orador vai captar a alencão da
platéia. Pode consistir, por exemplo, em uma história que per-
mita um encadeamento corri o assunto principal a ser abor-
dado ou em uma use de efeito que desperte a curiosidade cia
audiência ou nela cause impacto;

1)) de.renpo/mmento, no qual se procede ao detalhamento
do tema. Com o objetivo de preservar a lógica no trata-
mento da matéria, o desenvolvimento costuma incluir três
elapas, que, no entanto, não constituem uma forma rí-
gida:

• leio', que contém a idéia Principal que se quer demons-
trar ou para a qual se pretende obter a aprovação da
audiência;

• anlíle.çe, na qual se faz o levantamento das idéias con-
trárias à tese;

• n'/iitai 'ào, oportunidade para Se analisar e contestar,
uma a uma, as idéias apresentadas na antítese;

• síntese, que se presta à reafirmaçào da tese, agora com-
provada;

c) epi/o, 'o ou en,rao, em que o orador vai exortar a au-
diência, conclamando-a para que o apóie, concorde com suas
idéias ou tome as atitudes que dela espera. É o momento
em que se podem utilizar mais recursos esulísucos para trans-
mitir apelo emocional ao público. É importante lembrar que
o exórdio e o epílogo são partes especiais, porque são
aquelas que vã<> ficar mais fortemente gravadas na me-
mória do ouvinte e dar o tom do pronunciamento.

Certamente essa estrutura não deve ser considerada uma
camisa-de-força, podendo ser alterada de acordo com as cir-
cunstáncias ou recursos técnicos encontrados pelo redator.

1 lá que atentar também para o tom de cada uma dessas
partes. O exórdio deve ser uma ap,eseztaão 'ihitaa do tema.
E. pois, urna parte do texto que deve falar mais à sensibili-
dade.

O desenvolvimento é unia parte mais racional, mais in-
telectual, já que é o espaço da argi.mnieritaçàO em torno do
terna.

A peroração deve tentar comover, persuadir, falar mais
à afetividade: é esse o espaço da afirmação afetiva do que
se deseja.
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Linguagem

Quem escreve um pronunciamento para um Deputado
deve estar atento a essa dupla natureza do texto, que, em-
bora seja esinto, é uma peça destinada a ser lida cm voz alta.
Muitas vezes, ele será utilizado como um mero roteiro pelo
parlamentar, mas o mais COnluiTi é que seja lido na íntegra,
tal corno foi escrito. () redator deve, pois, evitar períodos
muito longos, cuja enunciação, além de ser penosa para 1)

orador, torna difícil a compreensão da idéia pelo ouvin-
te. [m bom efeito rítmico pode ser obtido com a
alternância de períodos curtos e rnedioi

Certamente a modalidade de língua a ser empregada
é a norma w//a. .\ linguagem deve ser simples, objetiva,
sem rebuscamentos. 1 loje, o pronunciamento feito pelo
parlamentar, principalmente aquele proferido no Plenário,
aproxima-se muito do texto jornalístico opinativo. Muito
embora o redator possa valer-se dos mais diversos recur-

sos estilísticos, deve evitar arroubos literários, a não ser
em situações multo especiais. É essencial que o texto apre-
sente equilíbrio entre conteúdo e forma. 1 louve tampos
erri que se privilegiava a forma em detrimento do con-
teúdo; hoje o mais importante é, sem dúvida, uma boa
argumentação.

Quanto ao ,.'ooilm/Jrio, o redator deve evitar o uso de pa-
lavras difíceis de pronunciar, palavras excessivamente gas-
tas, bem como as muito raras e, principalmente, os arcaís-
mos. Ao mesmo tempo, se julgar adequado, poderá condes-
cender com os neologismos comumente empregados, mes-
mo que ainda não tenham sido d.icionarizados.

Caso seja necessário o uso de /ra,:,nrmos, é recomen-
dável registrar, entre parênteses e em negrito, sua pronún-
cia, para evitar um possível problema para o orador.

O redator deve, ainda, estar ciente do kwlpo de que dis-
porá o orador para sua manifestação, a fim de calcular a
extensão que dará ao texto.

Algumas dificuldades
A elaboração de. um pronwuiamcni' deve ser iciN com antcecukuieia. pelo moiro que exige etc' p

Poreni, ransformaçoes no cciiano pohuco ou advento de novas cmrçunistanei;cs às vezes exigem tnicd.ui
çu' de ulIInIa hora no texto. O redator deve. pois. ter mobilidade para nele Inhilvir até qu.isc o nuanenro
cm que V;u ser 1)rOfelido.

:.dc ocorrer, tambcm, que se "encomende" um diseuio de ultima Imti O que n.io permite sequer coo
sutta ou pc'quisa. Nesse caso, o redator lera de contar com seus propnos recursos. raa.o pela qual deve
es rar sempre muito bem-timtormado a respeito dos (iios que aeoiiicceifl iim utini1çio.
Psi'a que	ser lido sem dificuldade, o 1 numcinn'icuiio. na .\l .MG, é digitado em negrito, sem sepa
racui de sil;uixis entre as palavras e sem diviso de parágrat'os entre as pígmnas. ( ) texto é redigido em
csixa alta (sempre cm ni iú "culas, cm corpo 14 No	usadas abreviaturas, e os imincrais são escri-
es pot extenso.
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Convenções Gráficas e de Estilo



Esta parte do nianual apresenta as cc lvcnçúcsacli)radas na ,\sseinbléia relativamente ao um> de determinados termos
e expressões e reproduz, de fornia sistemática ,, algumas regras gramaticais úteis ao trabalho do redator.

Maiúsculas e minúsculas

Devem ser grafados com letra inicial maiúscula:

• Os nomes do documentos numerados ou datados:
Mensagem n o 150/98 - Projeto de Lei n 345/2002 - Re-
qUerlmcnt() n° 1.200/97 - Portaria de 2/6/99.

Mas: os nomes dos documentos terão inicial minúscula quan-
do desacompanhados de data ou numeração:

A referida lei -aquele projeto — o requerimento citado.

• Os nomes de cargos, títulos e dignidades religiosas, em seu-
rido genérico ou nào:

Presidente da República - Governador do 1 stado - Se-
cretario de Estado - Reitora - Deputada Diretor -
Promotora - Arcebispo.

• os nomes das unidades político-administrativas

.\ I. ; ntào, os Estados e os Municípios — E	Mstado de	i-
nas Gerais - Município de Montes Claros - o Distri-
to Federal - Distrito de São Simão do Rio Preto.

O referido Município - neste listado - aquele Distrito.

• Os nomes de órgàos públicos e estabelecimentos particula-
res e de seus Órgão s, técnicos, divisões e departamentos:

Presidência da República - Tribunal de •Jutiça - Delegacia
Regional de Ensino - Departamento cie Pessoal - Associa-
ção dos Moradores do Bairro Gutierrez - Comissão de
Constituiçào e justiça - Palácio da Inconfidência.

A(1 LtCla Presidência — a referida Comissão - aquela Secretaria
- esse Tribunal - a referida Associação - aquela Delegacia.

Mas: sendo a referência genérica, usa-se letra inicial minús-
cula:

O Governador criará cinco secretarias.

O Presidente exonerou os titulares de três ministérios.

Anunciou-se a extinção de algumas delegacias regionais de
ensino.

Os substantivos comuns quando ligados a nomes próprios:

Fazenda São Carlos - Barragem Santa Lúcia - Povoado de
Retiro.

Mas: aquela fazenda - a referida barragem - o povoado
citado.

Os nomes dos três Poderes:

Poder legislativo — Poder .Judiciário - Poder Executivo - este
Poder.

Os nomes de patentes militares:
Coronel (ou Cel.) Luís de Sonsa — General (ou (;n.) Paulo
Matos.

• Os nomes de próprios públicos:
Rua Rodrigues Caldas - Avenida Cristiano Machado - Bairro
Santo Agostinho - Ponte Rio-Niterói - Escola Estadual
Severino de Almeida.

Mas: A referida rua - aquela avenida - O bairro citado -
a referida escola.

• Os nomes de acidentes geográficos quando determinados:

Vale do Jequitinhonha - Baía de Guanabara - Rio Amazo-
nas - Rio das Velhas - Serra cio Niar - Lagoa da Pampulha.

Mas: () referido vale - aquele rio a referida lagoa.

• Os nomes dos pontos cardeais e colaterais quando desig-
narem regiôes:

O Sul do Estado — o Norte do País - a Região Sudeste.

• Os nomes de eras e fatos históricos:
.\bohçáo da Escravatura — Baralha de Riachuelo - Segunda
Guerra Mundial - Idade Média.

• Os nomes de festas religiosas e civis:
Natal - Sexta-Feira Santa - Páscoa Dia das Mães.

• .\s abreviaturas que enbain junto de nomes próprios:
Prof. João de Araújo - Eng. Luís de Sousa - Sr. Carlos Lima.

• As formas de tratan)eilr() e suas abreviaturas:
Excelendssiino Senhor - 1 xmo. Sr. — Vossa 1 xce1ência - V lixa.

• ( ) nome oficial de curso ou disciplina:
Ele é formado cm Letras, 1 listória, Medicina, Direito, Ma-
temática.

Mas: quando se percebe, pelo contexto, que se irata de Con-
teúdo, e nào de curso ou disciplina, deve-se usar inicial mi-
núscula:
Nós estudamos inglês e francês.
Ele sabe matemática muito bem.
Ela adora estudar história do Brasil, astronomia, astrologia,
botánica, medicina e direito tributário.
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Uso de maiúsculas e minúsculas em palavras e expressões

a

• Acordo de Lideres (documento)
• administração direta e indireta
• administração do Governador
• admmistsaçào pública
• aids
• alínea
• alto-comando (o altocomandi i do xércin
• anais
• artigo
• Auditório (quando determiiiado:

() Auditório lbpázn.

Mas: ( ) auditório foi esva/ladi) a
• autarquia

1)

• Bancada )quando determinada):
.'t Bancada do PT - a referida Bancada.

• Banco (quando determinado):
O Banco do Brasil - esse Banco.

Mas: Os bancos passarão a abrir às 9 horas.
Bandeira Nacional (e todos os símbolos nacionais):

Foi hasteada a Bandeira Nacional.

Mas: A referida bandeira - a bandeira de Minas -- a ban
deira do Brasil.

• Batalhão (quando determinado):

O 120 Batalhão de Policia \lilitar	o referido Baia
1h ào.

Mas: l)ivcrsos l itallióe . da Polícia \ltltrar destilar:h atua-
nhà.

. Bh )C( 1, Bloco 1 'a rlan)ei ii ar : . quando dete rui nado

Bloco Parlamentar Mineiro de Reorganização Democrá-
tica - o referido Bloco.

Mas: Os blocos parlamentares vão-se encontrar no Plená-
rio antes da reunião.

c

• Capital (sede de governo):
. (:tl de Minas Gerais.

• Carta (Constituiçào):
Carta Magna - Carta [stadual - Carta mineira - Carta
Federal.

• (" ,asa (parlamento ,':(parlamento::
F.,ta Casa - Casa 1 egilatt a	(asa Parlamentar.

Mas: As casas legislativas têm-se esforçado para fazer o
melhor pela populacào.

• Chefe da Nação
• Chefe daquele Poder
• Chefe de Gabinete
• Chefe de Governo
• Chefe do Executivo
• (:ldaclá() 1 lonorário (título):

Recebeu o título de Cidadão 1 lonorário de Belo 1 lorizonte.

Mas: Ele é cidadão honorário de Belo Horizonte.
• cidade
•cláusula
• colega (exceto em vocativos):

'ohcito a atenção dos nobres colegas para o rema cm dis-
cussão.
Prezado Colega:
Caros Colegas:

• Colégio de Líderes
• comandante:

O Comandante Luis de Sousa - o Comandante do 250 Ba-
talhão.

• ci munJcaçao:
comunicação de falecimento foi lida cm Plenário.

• congressista
• Constituição brasileira
• (oiist1nu1çào Estadual
• (:iistittuçào Federal
• Constituição mineira
• Constituinte (Assembléia Constituinte)
• constituintes (parlamentares):

)s constituintes votaram matérias importantes.

• Corte (tribunal)

d

• 1)ecisào da Presidência d( )cLlIlleilto)
• decreto

Mas: O Decreto n° 41710 é de 2004.

• Diploma Legal (Constituição)
• Diploma Procedimental, Diploma Regimental (Regimen-

to Interno)
• Diretoria (quando determinada):

Fie é o titular da Diretoria Financeira da Ceinig à referi-
da Diretoria, cabe
Mas: Fie já fez parte da diretoria de diversas instituições
financeiras.

• Discagem Direta a Distância - l)l)D
• Discagem Direta Internacional - DDI
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EM

• edil
• edilidade
• edital de convocação
• educação (conjunto de inSutiuÇoes da área):

A educação nào tem recebido verba suficiente do govcr-
110.

• egrégio
• entrância:

A entrância especial - a Justiça de 1 entrância.

• erário
• escrutinador
• Estado (unidade da Federação ou coflunto dos poderes

políticos de urna nação):

Estado Federado - Estado Moderno - Estado Democráti-
co de Direito.

• Estado membro
• 1 strada (com nome, ainda que não oficial):

1 strada do Boi.

Mas: A estrada Pains-Arcos - a referida estrada

f

• Fase (da reunião):
1 2 Fase da Ordem do Dia.

• Fazenda (órgào público ou Tesouro):
Os recursos da Fazenda.

• lederaçào
• Fisco

h

• 1 lail das Bandeiras (denominação de espaço da Assembléia
Legislativa)

• 1 -uno Nacional:
Iniciou-se a execução do Hino Nacional.

1

Igreja (ao lado do nome e. Iii reFc;ciRi:I. Lj1I:111d 'e 1 r11ar

do nome da denominação religiosa):

Igreja Católica - igreja Luterana - Igreja do Carmo - a
referida igreja (Católica).

Mas: A referida igreja (do Carmo) - a construção de igre-
jas.

inciso

• instância (ver entrância)

Internet

• Justiça (quando se referir ao Poder Judiciário):

Os órgãos da Justiça.

Mas: No caso em questão, a justiça foi feita.

k

• Kmn (marco de rodovia):
O Km 10 cia BR-040.

Mas: Foi recuperado trecho de 10km da BR 040.

1

g

• gabinete:
O gabinete do Deputado Luis de Sousa.

• globo

• governo:

O governo atual - o governo Fulano de Tal - o governo
do Estado - ogoverno federal, estadual - uni povo sem
governo.
li necess:irlo UITI governo mais atuante.

• Grande Belo 1-lori7onte

• Grande Expediente (parte da reunião)

• Guarda (corporação):
Guarda Civil - Guarda Mirim Guarda Noturna.

Mas: () guarda-civil - o guarda-mirim - o guarda-noturno.

• legislador
• Legislativo:

O legislativo Estadual - o Legislativo mineiro.
• Legislatura (quando antecedida de número ordinal):

A 14 1.cgislatura.
Mas: Nesta legislatura.

• lei
Mas: A Lei n° 6.63, de 1975, sofreu várias alterações.

• Lei Interna (Regimento Interno)
• Lei Maior (Constituição)
• Líder, 1 .mderanca (constituído-., regimentalmente):

O Líder do PSDB - a Liderança da Maioria.
• livro (onde são registrados documentos):

O Livro 3-C do Cartório de Registro de Imóveis da
(:omnarca de Ouro Preto.

91



ftiil

• magistrado
• magistratura

• Maioria:
.\ Bancada da Maioria.

• membro:
Os membros da Mesa.

• Mcsa (órgáo dirigente):

O requerimento será submetido à Mesa. O projeto fica em
poder da Mesa pelo prazo de três dias.

. Minoria:
O Líder da Minoria.
monarquia

n

Nação (quando se refer:i	Kri'i1e isso tino estiver indi-
cado por determinante):
E preciso conservar a sol)crania da Nação.

Mas: ioda nação é soberana. Nossa nação. A nação bra-
sileira não se recusará a assumir tal compromisso.

• Oposição (bloco parlamentar):
A Oposição irá fazer ohstruçào dos trabalhos.

Mas: O partido vem fazendo oposição sistemática ao go-
verno.
Orçamento (quando se referir à lei Orçamentária Anual):
O Orçamento foi votado na reunião de ontem.

• Ordem do Dia (parte da reunião):
A l lase da Ordem do Dia.

Mas: () projeto foi incluído em ordem do dia (pauta)
• órgào oficial de imprensa do Estado
• órgào técnico

p

• parlamentar:
O parlamentar Luís de Sousa voltou de Brasília ontem.

• parlamentarismo
• Parlamento (quando determinado):

Este Parlamento - o referido Parlamento.

Mas: Os dirigentes de vários parlamentos estaduais se reu-
nirão na próxima semana.
Parte (da reunião):
A Presidência passa à 2 Parte da reunião.

• Pasta (Secretaria ou Mmisténo:
Ainda não foi indicado o titular da Pasta da Saúde - a re-
ferida Pasta.

• Pátria (quando se referir ao Brasil e isso não estiver in(1i-
cado por determinante):
Os destinos da Pátria serão decididos nas próximas eleições

Mas: Nossa pátria, o Brasil.
• Pequeno Expediente (parte da reunião)
• Plenarinho
• Plenário
• Poder (quando se referir ao Executivo, ao Legislativo

OU ao judiciário)

• poder público
• policia:

A polícia dispersou os manifestantes.

• Polícia Civil - Polícia Militar:
A Polícia Militar foi homenageada pela Assembléia
Legislativa.

Mas: As policias civis e militares de todo o País se uniram
para combater a violência.

• presidencialismo
• previdência social:

Os servidores sempre contribuíram para a previdência social.

As regras cia previdência social mudaram novamente.
• Primeiro Mundo:

Os países do Primeiro Mundo.
Mas: Trata-se de uma escola de primeiro mundo.

IM

• País (quando SC referir ao Brasil e isso não estiver indica-
do por determinante):
O País precisa encontrar solução para a crise económica
que atravessa.

Mas: Nosso país encontrará uma saída para a crise.
Cada país do Terceiro Mundo terá de resolver, quanto
antes, sua crise economica.

• pares:
Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprova-
ção deste requerimento.
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• Quadro de Pessoal (quando determinado):
O Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia.

Mas: O nosso quadro de pessoal - o referido quadro.
• Quadro do Magistério
• Quadro Permanente
• Quadro Suplementar
• Quartel-General:

O Quartel-General do Exército.
• questão de ordem



r

• Razões do Veto (em referência a subtítulo de mensagem
do (;overnador)

• Região (quando designar região do País):

A Regiào Sul foi assolada por chuvas.

Mas: A região Sul de Minas é muito desenvolvida.

• Regimento Interno

• relator

. relatório final:

A Comissão Nspecial ainda não apresentou seu reluitoEi()
final - o referido relatório final.
Mas: Relatório Final da Comissão Especial para

• república (forma de governo:

No plebiscito, decidiu-se pela república.

Mas: A Constituiçào da República.

• Residência (de órgão público):

A 3 Residência do DFR—MG.

• Reunião (quando antecedida de número ordinal):

3O Reunião Ordinária.

• Rodovia (com o nome oficial ou corrente):

Rodovia do Boi - Rodovia Ferniio Dias - Rodovia MG-30.
Mas: A rodovia Belo 1 loriZc)flte-SàO Paulo.

ti..
• Sala (las Comissões

• Sala das Reuniões

• Salão Nobre (da Assembléia)

• saúde (conjunto de instituições da área):
A área da saúde passa por um momento difícil no País.

• século

• Sessão (quando antecedida de número ordinal):
1 2 Sessão Legislativa.

• Siivaçào (bloco parlamentar)

• suplente

• Terceiro !\lundo (ver Primeiro Mundo)

• 'krrltóru) (unidade da Federação):

O ex-Território de Rondônia,

Tesouro:
Tesouro Nacional -Tesouro Estadual.

Texto Constitucional (Cons Lituição)

• turno:
projeto foi aprovado, em 1° turno.

U

• tImão:

Os recursos da tiniao.

v

• Veio Parcial ou Total (proposiçao):

.' .\ssembléin apreciou o Veto Parcial (ou Total) à Propo-
SiÇà() de Lei n°

Mas: O Governador opôs veto parcial (ou total) à Propo-
SiÇà() de 1 .ei

'Lona Eleitoral (quando antecedida de número ordinal):

A 282 Zona Eleitoral.

Nunïerus e algrisrnos

Numeral é a classe de palavras que indicam quanti-
dade.

Algarismo é o símbolo que representa o número.

usados numerais (palavras):

• De zero a nove:
Nove alunos - sete Deputados.
• Do primeiro ao nono:

Foi eleita para o terceiro mandato.

A Comissão rejeitou o primeiro l)ACCCt do relator.
• \o IfliCiO de frases, em títulos e subtítulos:

Vinte e oito emendas foram apresentadas.

(:oiiému escrever "Compareceram 39 Deputados", em
vez de "'l'nnta e nove Deputados compareceram".

• Quando a quantidade numérica faz parte de títulos de obras
literárias, expressões e nomes de fatos históricos:

As mil e uma noites - homem de mil e um afazeres -
Primeira Guerra Mundial.
• Em ia aries de logradouros públicos:
Praça Sete de Setembro — Praça Quinze de Novembro.
• Na-,, quantidades aproximadas:

Cerca de cem mil manifestantes participaram da passeata.

Quando uma t1 tuutidadc c osisor ciii irilh;ires tcdond'i',
o numet ' i de milh:irus será CX1iI'cSS() Cortialgatisiiios,
scuidos tio nunicral m;i'

Na cidade. ILI 4 mil

O mesmo vale	mulllt'eS, bilhões, etc.:

Nu Município, vivem lii milhões de habitantes.

\ regia uáo se aplica a medidas e valores motietarios:

1 Ot){i* ).)Uk\V - RS 1. lXt.I tç),tiO,

•
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• Na representação de frações. Convém evitar que frações r
tmisase algarismos roma:

figurem no início de frases.	 ________

Para votação da mat
é ria, exige-se quórum de três quin-

tos dos Deputados.

No testo de lCi, as medidas, os vaJres rmnelarios e os
pctucnl 0.115 ikveiii S(:Í c\prCSSOS com algarismos e po r
esaenso:
34.0uUh.i triflta e qu.uro mil ectare) R1 23.43,,n0
(cento e vinte e tws ioli quatroccoos e t:niila e seis te-

- 4Iir, (quarcoa por (:cnIr) das

• Nos substantivos criados a parar de números:

Gostava de jogar vinte-e-um.

^_São 
usados algarismos:

• ; partir de 10:

Compareceram 15 Senadores.
( ) po )CCSS ) p )SSUI 1 00 paginas.

• A partir do 1

O 25° voto decidiu a questão.

• Na indicação de idade:

Crianças de até 5 anos não pagam.
O Deputado completou 56 anos.

• Nas porcentagens:

O aumento do preço dos combustíveis variou de 10%
a 15%.

• NOS documentos numerados:

Requerimento n° 2.120/98.

• Na numeração de capítulos, incisos, anexos e séculos e
cio nomes dinásticos:

Capítulo 111 - inciso V - Anexo 11 - século XXI - Papa
João Paulo II.

• Na designação de simpósios, congressos, seminários, festi-
vais, fóruns, etc.:

XXV Simpósio Mineiro de Educação - IX Congresso Mi-
neiro de Estudos Literários - 1 Conferéncia Nacional das
Cidades.

Quando houver eoncorr&ncia entre as regras, usar so
mcntc algarismos:
.\ escol E )licita a aquisicio de ' mesas, 30 carreiras e 1 ga-
l ' inete dentário.

[ Usam-se algarismos ordinai

• Na numeração de andares de prédios, unidades milita-
res, zonas eleitorais, varas da Justiça, cartórios, com-
petições, séries escolares, graus de escolaridade:

9° andar - 20° Campeonato Brasileiro de Vôlei — 5 Vara
de Família - 3° Cartório de Protestos.

• Na numeração de reuniões e suas subdivisões, turnos de
discussão, sess(ies legislativas e legislaturas:

245' Reuniào Extraordinária - 2° turno - 14 Legislatura —
T Sessão Legislativa.

• Na indicação de colocação estatística:

O Brasil é o I produtor mundial de café.

• Junto a nomes de cargos:

l'-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa - 2°-Secretário.

Exceção: Primeiro-Ministro.
• Fan tabelas e gráficos.

Grupos de ires alt'.ansmos são separados por ionio:
• Na indicação de valores monetáriu:	 Compareceram 1.520 aluno.
R$1 .250.000,00 - IJS$450.000,00.	 XCÇS CU .11 30190-92I - Caixa Posta' 1203 -. anos

(2(5 4) nw11er:1ç,o (lc páginas pig. 1241) - placis de •j
• Em vereditos e resultados de votaçai	 colos (GY.D 3l).

Votaram a favor 54 Deputados.

• Na seriação de artigos e parágrafos, empregando-se ordinais
até o 9° e cardinais a partir de lO:

Os arts. 1 e 90 da Lei n° 14.442, de 2002 - o art. 10 da
referida lei.

Medidas

• Escrevem-se as medidas com algansmos, devendo as unida-
des ser abreviadas, sem espaço entre o algarismo e a abre-
viatura e sem ponto após a abreviatura:

170km - 20m - 800kW - 13h40m1n.

94



Exceção: Escreve-se /ift(.r) por extenso, para evitar que se
confunda a abreviatura (1) com o algarismo 1:

10 litros - 1 litro

• Na indicação de horário e tempo decorrido, nào se abre-
viam as palavras borw, t,imnto.r e st'giindos quando o núme-
ro é inteiro:

1,5 horas.
A reunião será suspensa por 10 minutos.

Nos demais casos, empregam-se as abreviaturas /', mm

e £

1 Sh35min - 1 Sh5min - 20h30min 1 Os.
O debate ocorreu das 1 8h3Omin às 1 9h3Omin.
• Na indicação de medidas, observem-se os exemplos se-

gumtes:

30,7 5m (trinta virgula setenta e cinco metros ou trinta metros
e setenta e cinco centímetros).

42,87m 2 (quarenta e dois vírgula oitenta e sete metros qua-
(irados ou quarenta e dois metros quadrados e oitenta e sete
decímetros quadrados).

50,72km 2 (cinqüenta vírgula setenta e dois quilometros qua-
drados).

Datas

Regras gerais

a) I)cvem ser grafadas com letras maiúsculas as si-
glas com até três letras:

ONU - LFV - OEA - SEF

b) Devem ser grafadas com apenas a inicial maiúscula
as siglas com mais de três letras que sejam pronunciadas
como palavras:

t T nesco - Ufemg - I.'mmontes - Scplag - Ccniig - Ufop -
iplerng - Llemg - Petrobras - Ancel - Varig - Linale.

c) Devem ser grafadas corri letras maiúsculas as si-
glas com mais de três letras que se j am pronunciadas, no
todo ou em parte, letra por letra:

A1.MG BNI)LS -LFMG - PSDB - PMDB - IBGE -
PMMG - I)P\'Al - l)NIl - BI l'lRNS.

Observação: Deve-se respeitar a grafia das siglas consa-
gradas em que apareça letra minúscula:

CNPq - t.)nR - Siiid-U'l'F - Phl).

Plural
() plural das siglas é indicado pelo acréscimo de s. salvo

quando a sigla termina em s, caso em que o plural será de-
terminado pelo contexto:

ONGs - (:I)s - I)Vl)s - Ufemgs.
lscrevem-se as datas da seguinte forma:

Abreviadamente, nos documentos destinados a publi-
cação (exceto textos legais):	 Uso por extenso

15/11/90 - 1 c /2/9l - 25/12/1808 - 4/4/2002

Não se usa zero antes de ntnntio indicador de dai..

• Por extenso, cm ofícios e nos textos legais:

15 de novembro de 1990 - l de fevereiro de 1991

• O primeiro dia do mês será indicado por número ordinal:

1°/7/2000 - Belo Hor,iiie, 1' de março de 2004.

1...M proposiçoes legislativas, textos legais e ofícios, grata-
se o nome da instituição acompanhado de sua sigla apenas
na pflnicira referência. No restante do texto, usa-se apenas
a sigla.

Art. 1' - A Universidade do Estado de Minas Gerais -
IJemg - promoverá

Parágrafo único :\ Uemg caberá

Nos demais textos, quando a sigla é conhecida, é desne-
cessário desdobrá-la, inclusive na prurieira referência:

• Os números correspondentes a anos grafam-se com to-	- PMMG - Varig - UFMG - ONL - OEA-
dos os algarismos, exceto em datas abreviadas de 1910
a 1999:

O livro foi publicado em 1956.
O Presidente tomou Posse em 31/1/56.

Siglas

As siglas si<-> abreviaturas formadas com letras, geralnien
te iniciais, dos nomes de órgãos, associações, partidos políti-
cos e empresas, entre outros.

Uso de travessões

A sigla, quando antecedida do nome que ela abrevia, vem
Intre travessôes, exceto quando seguida de ponto final ou

>Is ponros, caso em que se omite o segundo travessão:

Departamento de Aviação Civil - DAC - procedeu à in-
vestigação cio acidente.

O Departamento de ;\vtaçào (;ivtl - l)AC -, depois de exaus-
tiva invesugação, revelou a causa do acidente.
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Art. ... - O acompanhamento do programa caberá
às seguintes instituições:

- Departamento de Aviação Civil - DAC -:

Art. - Cabe ao Departamento de Aviação Civil - DAC:

Unidades da Federação

A sigla da unidade da Federação, em seguida a nome de
Município, vem entre parênteses.

A excursão a Pctrópolis (TtJ) foi cancelada.

Não se usaaal)reviatura MG j unto a nomes de cidades mi-
neiras:
.\ audiência pública foi realizada em Lavras.

Aspas

Usam-se aspas (principais casos):

• 1iii transcrições.

• Em citações, observando-se dois casos:
a) Se a citação está isolada, ou seja, não é termo de pu

rodo, será delimitada por aspas:

"De que serve ao homem possuir o mundo inteiro se vem
a perder a alma?"

b) Se a citação é termo de período, devem-se manter
ambos os sinais de pontuação - o que encerra a citação e o
que encerra o período:
Ao ser aparteado, o parlamentar insistiu: "Mas a quem
interessa a inflação?".

No caso de ambos os sinais serem pontos finais, supri-
me-se o da citação:

Disse certa feita um famoso filósofo holandês: "i' paz mais
desvantajosa é melhor que a guerra mais justa".

lin projetos de lo iiu liíit:ativa e ciii cmend.nz.i tais
(os, mantem se a poi)trLicão interna do texto entre aspas:
Dé-sc a seguinte redacã ' , ao 1 do itt.

O valor do abono-fuinha ' tixado cm l35,Ít (tonta
e. CUltO reais) por dependente, a partir de 1 de outubro de
1t91".

• Em palavras e expressões estrangeiras.
• Em gírias e neologismos:
Após várias tentativas, foi aprovada no parlamento a

criação da "nareotaxa".
Em nomes de publicações, obras literárias e seções de re-
vistas e jornais e cm títulos de artigos:
"l)oin Casmurro", o "Minas Gerais", o "Diário do

1 .egislativo".
Na indicação de alínea:

A alínea "e".
• Em referências metalingüísricas:

A expressão "pela ordem, Sr. Presidente" é amplamente
risada pelos Deputados.
• Em nomes de seminários, fóruns, ciclos de debates e simi-

lares e nos respectivos temas:
No seminário "Águas de Minas". serão debatidos, entre

outros, os ternas "Erosão" e "Clima e subsolo".
No debate público "As demandas de um país que enve-

lhece" serão discutidos os temas "Terceira idade e lazer" e
"Saúde e envelhecimento".

Quando não ti r possivel dcsiticulat a palavra "scrni.
nãio (ou "fõrum", "ciclo de debates", etc.) do resto
do nome, não serão empregadas aspas:
1 "órntn Social Mundial.

• Para indicar ironia no uso de uma palavra ou expressão:
sua "polidez" a todos impressiona.

• No caso de citação dentro de ciraçào, usam-se aspas sim-
ples:

" Nós não vamos admitir-, advertiu a Deputada, "gritos
de 'abaixo a democracia' dentro do Plenário desta Casa".

1 -ni certos casos, as aspas podem ser substintídas CiO

itálico. Entretanto, não se usa itulico cm documd11t1

a serem pubheadcs no "Diário do 1 egislativo".
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Hífen

Os prelixos constantes Ciii cada coluna do quadro a seguir ligam se com hiLen às palavras iniciada, ci m a letra que esta

no alto da coluna. Por exemplo, o prefixo mto liga-se com hífen às palavras iniciadas com vogi/, h, r e à:

Vogal J H	 R	 SB

ad

-	 ante	 ante	 ante	 -

-	 - -	anti	--	anti	 anti	- -	-

-	 arqui	 arqui 	arqui	 -

auto	 auto	 auto	 auto	 -

CrcUÍfl	 circuni	 -	 -	 -

Contra -	contra	 contra	 contra	 -

--	- -	-	entre	 -	 -

extra	 extra	 extra	 extra	 -

infra	 infra	 infra	 infra	 -

—	 Inter	 inter	 -	 -

intra	 mira	 intra	 intra	 -

mal	 Inal

fito	 JICO 1 iROflT

ob

ptotc)	 proto	 proto	 proto	 -

pseudo	pseudo	 pseudo	 pseudo	 -

-	semi	--	semi	 semi	 semi	 -

-	 -	 sob	 -

—	 - sobre	 Sol)rC	 sobre	 -

-	 -	 sub	 -	 sub

-	 Super	 super	_4____	-	 -
supra	- - supra	 supra	 supra__4_-
ultra	 ultra	 ultra	 ultra	 -

Exceçôcs: extraordinário - sobressair - sobressaltar - sobressalente.

Prefixos que admitem hífen diante de qualquer letra:

além	 aquém -	 bem	 -	nuper

pós	
-_j	

pré	--	pró	-	rncém -J_ -Seni
»	 sota	 SOtO	 vice	 vizo

1 xccções: preaquecimento - precondiçao - predeterminar - preestabelecer preexistir - preordenar
- sc,tflVefltar - sotopor.
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Casos que suscitam dúvidas quanto ao uso do hífen:

Bern

Pode exercer a função tanto de prefixo como de advér-
bio. Corno prefixo, exige hífen diante de qualquer letra.

Excecôes: bendizer, benfazer, benquerença, benquerente,
benquistar.

Será advérbio quando modificar adjetivo ou verbo:

O substitutivo teve redação bem diferente da proposta do
projeto original.

Quando vem junto a particípio, deve-se atentar para a ên-
fase que se queira dar à ação OU à característica (qualidade):

Trata-se de um projeto bem-executado. (qualidade)

O projeto foi l)em executado pela empresa construtora.
(ação)

No último exemplo, o agente da passiva poderia estar la-
tente (O projeto fiti bem executado). Nem assim o hífen se-
ria usado: bem exerce, neste caso, função adverbial. Portan-
to, o emprego ou não do hífen, nesse caso, dependerá sem-
pre de decisão criteriosa do redator ou do revisor,

Chefe

Com hífen quando forma substantivo composto:

Engenheiro-(:hcfc — Redator-Chefe.

Diretor

Com hífen quando ) torma substantivo composto:
Dïretor- Presidente — Diretor-Secretário , — Diretor-'lisoureiro.

Mas: Diretor Executivo, Diretor Adjunto, Diretor Comer-
cia! (substantivo e adjetivo).

Geral

Vem ligado por hífen a termo antecedente com que for-
me um todo:

Procurador-Geral — Diretor-Geral — Secretaria-Geral — Pro-
curadoria-Geral - Diretoria-Geral — Governador-Geral.

Mas: assembléia geral — Biologia Geral - [listória Geral
-- Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral.

Mal

Pode funcionar como prefixo (diante de palavras inicia-
das por txa/ ou /.#) ou como advérbio. No caso de seu em-
prego junto a particípio, vale o comentário feito a respeito
de bem:

Essas crianças são mal-educadas. (adjetivo)

Essas crianças foram mal educadas Pelos pais. (voz passiva)

Maxi e mini

Grafam-se com hífen quando ligados a palavras inicia-
das por b, r 

Mim-hospital — mini-hotel — maxi-restaurante.

Mas: minissaia, maxissata, minirretrospectiva e
minas submarino.

Não

11 prefixo quando acompanha substantivo, caso em que
exige o hífen:

não-ordenarnento — não-realização — não-violéncia.
Mas exerce a função de advérl,io quando modifica adje-

tivo ou particípio:
ordens não cumpridas - perguntas não respondidas -

atitudes não violentas.
Convém evitar o USO abusivo do ,.'âo modificador de ad-

jetivo, principalmente quando a lingua oferece alternativas.
Portanto, deve-se usarvnjun/#ra desfavorável (em vez de con-
juntura não favorável), s&iitá,ia inefiien/e (cm lugar de secre-
tária não eficiente, ião tne.p/orada (em vez de região nào
explorada).

98



Ahrevtaturas e simbolos

Unidades de medida

Símbolo

bar

cd

cm

dm

Unidade

acre

ampere

are

barril de peiroleo

candeia

centímetro

cúulomh

decímetro

tarad

grania

grau cctígrado

grau Fahreiiheit

hectare

herr,

hora

arda

3 ( ,ule

kelvin

litro

lúmen

lux

iTlct ro

metro quadrado

metro cubico

metros cúbicos por segundo - -

metros por segundo	 -

milha marítima	 -

milha terrestre

miligrama

milímetro

n.iinuto

niol

flC\VtOii

'los

i)ilt11

pascal

pé

1uilogrania

quilómetro quadrado

radiano

rotações por minuto

egumido

sieniens

tIlCbU_li

volt

watt

Medida

arca

corrente clérnca

área

volume

intensidade luminosa

comprimento	-

carga elétrica

comprimento

eapacitan(ia

massa (peso)

temperaRi ra Celsius

temperatura Fahrenheit

área

frequéncia

fenipo

coinpnfllento

trabalho, energia, quantidade de calor

temperatura rermodinunitca - -

volume

tiuixui luminoso

ilumnimiaiiuento

comprimento

área

voluine

Va,a()

velocidade

com pnmemi 1(1

comprimento

massa (peso)

comprimento

tefl1l)()
quantidade de matéria

fouva

eh meidade

comprimento

pressão

comprimento

massa (peso)

área

angulo plano

velocidade angular

tempo

condunncia

massa (peso)

teflsao elétrica

potencia, fluxo de energia

oC

Fim

lLt

Id

h

K

1 m

lx

o'

01'

iïi	s

lii 5

mim.'

mire

co g

mm

111111

niol

N

kt

P til

Pa

ft

kg

kin

rad

rpm

s

s
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Pontos cardeais

S.	 sul

N. norte

leste

O. oeste

S.O.	 sudoeste

N.E.	 nordeste

S.E.	 sudeste

NO,	 noroeste

Palavras e expressões

cuidados de

(usam -se abreviadas quando acompanhadas de

companhia --	 -

CXeti1l) l ()	 ______________________________________________________
fac sirnile ou fac-símiles

folha! folhas

limiiada

matrícula

número/números

observação

por exemplo

página 'páginas

Sociedade Anônima

Salvo klht r uí,u,

salvo melhor J ui/() (no meio do texto)

século

t(l&'f()flC

aos

art/arts. artigo/artigos

(L

cx.

fax

f1s.

ltda.

matr.

Ti o , ti o.s

()l)S.

p. cx.	 _________

- 1:1. - pág./pp.—págs.
5. \.
S.NI.J.

s.m.j.

SCL

tel.

) ponto abreviativo funciona corno ponto linai (pialiclo a abreviatura coiticide com o 6nal do período:

É, procedente ltvitkhcaÇào) de \ Exa.

Formas de tratamento
) qoiidr )S a epu1r aprccn1aIn as formas de tratamento utilizadas nos textos de correspondência oficial da Assembléia

Legislativa-
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ISsm,,. Sr
IN putado (nome)
sçicisiblctt IissLim-.i clii 1stal,,tk Si(o Paulo

5 \( t

1 siet	Sr.
I Iii5.)
Pci liii \iunicipal lc lelo l l,,niontr
(APITAI

l-xin,. Sr
1 ).sernbargad ir (vi mie)
1 nbunal de Justiça do tctad,, de Minas
(;eracç
:,\Prl AI

1505 Sr
1wz nome)
1 nimnal ltriivsaI 1 Slcttnr.il de Santa
l-URl'\N(tP( )1lS-5SC

Vossa l)xcckncia

Vossa 1 )crkncia

Vo5i ISccel),nc,a

V. txa

V. lISsa.

'e. lISxi.

F'cclentisstmii Senhor.

E,celciuíss,mi, Senhor.

lscdentissimI Senhor.

Formas de tratamento usadas na correspondência oficial
III	 I,R,\ 1 \\IFNt ( s ABlWVl.\l1R.\	\OC\ IIVI	 I\l)lId(, \Ml.\l ,O INI Il\t)

I'rstdentcda República	 \'ssa lxcrlincta	- Nio Se Usa	lxccIenttsstmo Senhor cargoj:	hxcelcnuisstmo Senhor

l'reaitkntc dii (:ung so Naci, mml	 lxccle,ii,cstnu Senhor l'resmdente	(nome)

l'resiiknw	 cdo Supremo Tribunal Federal	 da RcpUl)ltCa:	 ncidenre da República 1', ca -4çlva dii Brasil
BR.\Sll.l \ 1)1'

\ice-Presidente (Li Ri-pública	Vossa lxcel,,icta	V. EXL	laceleihsmo Senhor:	lxiii.t. Si.
l'rcstdcntc do Senado Federal	 Senalim ir )nome)
Presidente da ( :c,Uri dos 1 )c1suttdi s	 Presidente, d Senadi Federal
l'eesidnics dos dcni.us tribunais	 bR\SlI .1 'ti )l
federais
(iri emtdi ir do  siadii de Minas Gerais	Vossa tscd(naa	V. 1 ca.	1 sceluriti imi, Senti, ir ( Oveni.ldl ir 	Si.
I'rcsidcnte do tribunal ckJustiça do	 l.sccknu mssio Senhor Pcesidentc  
Istadmi de Minas (críus	 do tribunal d -Justiça:	(cs crn.mdor do Estado de Minas (hr,iis

CAPITAL

G,,vernacliires de I)stado e do t)istriii,	\ssl'cdnda	 Icdcnuissimo Scnhoe	1 szm,TSr.
Fcdcral	 tkcenibargador (nome)
I'resickntes de \eseinhlias lagislativasI'rcstdentc do Inliunal de Justiça do
Presidi tes dc lnbun.us de Justiça	 bSI.klO

do Ru ( eandc ti, Sul
l'( IRl( ) Al.lGIU-RS	______________

Vicc (overnactoresdcl(stado	V,,sa lxcekncia	\' l)ea.	I'xce,knnssimi, SenIi,,r:	Ino Se
l'n.side,,tes dos, demais tribunais	 (;,,me'Ihdrt, (n(ifltc)
estaduais	 I'nsidcnte dc, tribunal de (;imntas do

Isia&li, ile
Mitias (;crus
(AP1l.\l.

Membciis do (onirosci Nacional	Vossa p iccknda	V. 1).sa.	l(xcdenuissim) Scnhor.	bxm<m. Sr.
(Senadores e I)cpurados Federais)	 l)eputadi Federal (mime)

(irisaea d'is 1 )çput.idi iii
____________	bR \SIl 1 

Ministr,,s de Istadi,	 Vossa l(scelência	V. l:a.	Excclentitsimo Senhor:	lsn-io Si.
tan, ,( ,cral da I'residcncc, da	 III 1115.)

Reptiltliia ,	 \liitsin, de lstado dos 'Iranspi metts
,,i',iltor( ,cral da Republica	 liii \S II 1 A .DF

1 .hete do l.stado-Iator das orças
\rm,tlas	 I.xrn, Sr.

(lhe ir ,l,,(;abiiiei: Militar da . ri. (is ime)
Presi,lncia da Re:)últliei: Secretários da	 \litatstrl -( hcie dii ( thin te Militar
Prestdtiicti da Repúliltei: l'r, ititrador-	 iii l» ii s idertcia da República
;erai da l{epttblica. t iitfrs d IS	 BR\Sl 1.1 A 1)1

lCS!.tlll IS \I -ti1 fe 5 las tru- Armas:
)ticiats-( cne,eis das Forcas Armadas;

1 mItilsadI 'res: Se retan, IS IXlÇtIiiVI)5
te \ltiiistcit,,s:
S,crctinos Ntci,,,i,iis d5 Mi,iistcn,et

s1tnihn)s,lt- .\ssembk,as legislativas e
UIn4ILS Nltinicipats (Deputado, e

Vçn.-idores)

Pru. leitos Municipais Srcrctnt IS LIS
1 sesdoudi MuutIclpu. 1 Á mandante

111A1 d., l't Ii,:i Mi lar e 1 oniaiitliittc
1 ei.,1 d ( Si Ipi tk lt miteiros Militar do
1 tid de 'tinas (senis
\l,n,si IS d, )upre eno 1 r,l,,,,c,l 1 tdetal
'tlinistr,s ti St1unir 1 cibunii l lutiça
\Itn,ctros di 'ln,l,t,iiIti Stqscnir 1 leitor.,l
\ltiu' ir, 11 di 1 nbuit il uperec di 1
\l,ntnr s dl 1 ,,b,ii,,l li,. 1 1111,1 cli t fia 1
i)ctmlargislii-.tic 1 iiliuntts de 1 tistiça
Jui,e-. dc 1 riliunis Reglinai kktt'it;its
1(11/e5 dc inliunais tegionais di. 1 n,I,aiho
?den,bn,.sl,, Nl,iiislcn,, I'til,lic 1 (Iki,miito•
rWc Pniciinaslircs)
(o,i',ihe,ei)s dc 1 nbuna,s de (sintas de

d, .r Geral dei ust,ça
P,i'eurad. ir ;erai di 1 siadI
P,I,curad, ir Cera1 da República

ccc (era, ;unto	tn,l,unais

.juizes de l),rciio, Iui,rs e .\uelitirss da
	Vossa Ixcekncia	\ bxa.

Justiça Militar

I)enuia autoridades (l)irci,res. chefe dc	Vossti Senhoria	V. IIS'i,i.
seção, militares ate ;ontnei)

Reitor de 1 n,sers,dade	 Vossa l.xcctêncma	V. FSxa.

1, ara

Cardeaci

Accebtipos e lImpos

1 sino. Se.
1W me)
Pci 5 ur.itl.mr'(;eral de Justiça dei 1 atuei,, de
\Iinae e

:5,1-ti SI
n'tine)
it,mi de l),rcit. diii . Vara de l'amlia

\PllAI.
II,,,, 'e
flIflil)

I),ictii (;ciaI iii, DISR—M(;
1 'ti') 1 M.
Is,iv, 5

Pc i )n mc)
Reitor da 1 lMG

Vossa Santidade	V. Isa	Saiiti.smiii Padre:	 Switi,mm, Padre	 —
Papa (fli rue)
'e-VIR AN( i

Vossa ISminiSticia	V. FNa.	I-.mincnticsim, S,iilior	 1 'nuno r
Dom fll mc)

-_____________
Vossa l'.sec!iSnc,a	V. l)a	Isceknti,,m,i e Rcscren,jjçs,,w,	151111 5 Rcsmc Sr,
Rcsccendisinu	 Senhor	 1) (nome)

Arcelsi-pi. cli, Vivio 1 lonzonce

Monsenh<iccs,CAncgns, Padres, Madres e 'tosca Reven,sitlir'sicna	'e. lISsa.	Itr'mcrsiiIisii, ,iiliu,r	Rcvm' Sr

outras tiutitidadec religiosas	 Reserc'iiclisstrna Senhone	Pc. (n. iue
CAI'Il'Al

Vossa I)ccekncva	V. isa. 1 5cc-lciitissun,i Senhi ir

lsxcvleniiss,m. Senhor

1I;astrísmrrvo Senhor.

1 :i,CclCnitISstiiiO Senh,,r

101



Hierarquia militar

As abreviaturas constantes no quadro a seguir foram adaptadas e convencionadas com base no uso das próprias l'orças
Armadas.

Exército	 Marinha	 Aeronáutica

Nível	\hriatu,,	''u	 Abwvuarura	',s.,,u	 Abro-*.itur.,

.	.a

cç

o

J .

¼

.	 .-

a,

a

gtAdLjaç^o 1	 gitÇi)

Marechal	 Altc	 ,inw.intc'	 Mar. \r

(kn - l.	 (-nta1 dcléruto	Airc. 1	 itt, -i%ng.

(.rn..l)iv	 (;nu1-k-1)iv.	 V-Altc,	Vice-Almirante	 Mai.-Bng.

t.n-lida.	-	General d Itrtgtda	Alit -	Cuzitra-Aimírantc

.d.	 Coronel	 (tsIG	 Capitão-de- \12r e Cuerra	Ccl.

ka-CeI	 lietitt-(,ttnnrI	(1-	 Capiro.de-irag-.oa	 1cn--CeL

CC
	

Map.

gr:Juaçào

Marechal-do-Ar'

Tenente Rngadein.

Maporitrigadeim

ilitgadetro

Coronel

•li,nentc-Corond

Major

Capito

l'rirncirt' IcncfltC

Segund ,-'leflente

Aspirante

( ap.	 (:apirao	 CI	 (:aã- Itnentc	 Cap.

Pnnac*o-Teninte	 Pnmr, ' -'SInctitr	 i"Icn.

Sctindc. Icnentc	 r-Ten	SvpunJ tenente	 2°-Ic11

.-'tpiranrc a- Oficial
	

NI	(;uatdaMrnnha	 Aap.

e
a

L

1 ou Subten.

I"-Sgt

Sgt

(.b

Subwnriitc	 50	 Subo(ict.d	 SI)	 Suboficial

Pnnetro-Sat) nto	I-Sgt.	 l'nieur-Sargcntt,	 1" sgt	 l'flhitOt(•SaJeniti

Segundo-Sargento	2"-Sgt.	 Segundo-Sargento	 Z'-Sgt	 Segundi.-Sargento

Terceiro Sargento	r-Sgt	 krceiro-Sargento	 3" Sge	 icrcciro-Sargcnto

(;ab,.	 c:b.	 ( abu	 t:1,

Soldado	 MN	 Marinhoto	 SI	 Soldado

Estes postos só existem  em períodos de guerra.

Em patentes de oficiais (exceto nas de Oficiais-Generais),
poderá ser acrescida a indicação do quadro c/ou da especia-
lidade do militar (Aviador, intendente, Infantaria, Engenha-
ria): Coronel-Aviador, Capitào-Aviador. Coronel de Infanta-
ria, Coronel de Engenharia (CeL-Av, Cap..-Av, Cel. Inf., Cel.
Eng.). Na Aeronáutica, as patentes de Oficial-General serão
acrescidas do vocabulo "Ar" quando se tratar de integrantes
do Quadro de Oficiais Aviadores: Brigadeiro-do-Ar, Tenen-
te-Brigadeiro-do-Ar (Brtg.-Àr, ftri.-Brig.-Ar..

Nas ptl(ifles militare, a indieaçio do feminino t feiti

Pelo artigo "a": "a Coronel', "a Maior", • 'a Cabo", "i

Sokl:id t".

Títulos e outras formas de tratamento

Bel/Bela.	 Bacltrcl/l3ac}iarc1a
Cointe.	 Comandante
D.	 Dom ou Dona(s)

Dr./Drs.	 1 )outor,- L)oupores,

Dra./Dras.	 Doutora/ Doutoras

1.ng./Engs.	 Engcnht'mru(a) Ingenlmeiros(as)

Mons.	 Monsenhor
Prof/Profa.	 Professor/ Professora

Sr./Srs.	-	 S enhor/Senhores
Sr4./Sras.	 Scnhor,t/Senhoras

As abreviaturas Sr., Srs.,Sra. e Sras. são usadas quando antecedem o nome
ou o cargo exercido: Sr. Luís de Sousa, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
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Usar sempre por extenso

- \rcebispo	 Pastor

B151)()	 Pinçi - -
ardcal
	 Prefeito

Cónego	-	 Presidente
Deputado	 Reitor
Desembargador	 Rua
1:rei
	 Senador

1 rinio (religioso)
	 Vereador

Decisão da Presidência de 5/11/2003 determinou o uso das formas de tratamento
especificas do gênero feminino nas referências a Deputadas nos documentos,
ConvocaÇõeS e iViSOS elaborados na .\sscmhléia.

Notas sobre o uso de certos termos e expressões

\erca de - a cerca de -	cerca de

A respeito de, com relação a:

A CPI nada apurou acerca de tais acusaçôcs.

• A urna distância aproximada:
.\Ioro a cena de dois quarteirões daqui.

• Faz aproximadamente:
A lei foi aprovada bá cerca de dois anos.

Adequar )

Ajustar, adaptar. Não é usado nas três pessoas do singu-
lar nem na terceira pessoa do plural do presente do I ndi-
ca tivo e formas derivadas:

1 .le sempre adapta a linguagem à ocasião.
E não: Ele sempre adequa a linguagem à ocasião.

- a fim d)

• Que tem afinidade, relação, vínculo de parentesco por afi-
nidade:

Só examinaremos hoje as matérias afini. Sào primos ci/uiS.

• Com vistas a, para:

O relator se levantou aiim de ler o parecer.

^II
• Usado antes do substantivo, tem sentido afirmativo

Ele precisa de aiiii dinheiro.

• Usado depois do substantivo, tem sentido negativo
e equivale a nenhum:

Ele não tem dinheiro akum.

Vmiicdida que - na medida em que )

• A proporção que:
Os barracos caíam à medida que a chuva ficava mais intensa.

• Tendo em vista que, uma vez que:
A questão foi colocada em votação, na medida em que não
houve consenso.

São incorretas as expressões à medida em que e na medida
que.

muco verfl

1 li/eu /'C (ou em meu ver), sua argumentação procede.

Não são corretas as formas ao meu ,'er e ao meu modo de s-w:

Anexo - cmii anJ

• •\pcoso, junto:
O documento segue anexo (ou em anexo). Envio-lhe as fotos
ane.vas (ou em anexo).

Ao encontro de - de encontro a

• EIm favor de, na direção de:
:\ medida vai ao c'ncV?iITr) dos anseios do povo.
• (:nmrL, Na direção contrária:
Sua decisão foi de enani,v aos nossos interesses.

Ao invés de - em vez dJ

• Ao contrario de:
.-k invés de condenarem o infrator, premiaram-no.

• Em lugar de:

L,n t'eç de comparecer, enviou representante.

;\onjvelmje — em nívddci

• À mesma altura:

Estamos ao nível do mar.

• Í
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• Na instiincia, no plano:	 • Distinguir, tratar de forma diferente:
A questão será resolvida em nível de diretoria.	 É importante d,rciim,nar os verdadeiros e os falsos amigos.
CA par - ao par j
	

É inaceitível que alguns ainda disii,ninem os idosos.

• Ciente de:

O Presidente está apardos acontecimentos.

• Em equivalência de valor:
Fez a troca de US$1. 000,00 ao par.

L0nto de

Não é correta a expressão "ao ponto de":
() ume esteve i ponta (e nao ao ponIri' Ik s er CuiiTipcào.

(cssào - seçào - scssao

• Ato de ceder:
A essâo do jogador ao clube adversário não custou nada.

• Segmento, divisão, repartição:

Ele trabalha na	de pessoal.
Registra-se também a grafia "secção".

• Período em que um corpo deliberativo ou consultivo se
mantém cm reunião; espaço de tempo durante o qual um
espetáculo é apresentado:

Nesta sessão legislativa ordinária, os Depurados e as De-
putadas apreciaram mais de mil projetos de lei.

Confraternizar_J

Não é pronominal:
No Natal ela pretende confraternizar (e não .rc eonfra1erniar
com todos.

( Constante de - constante em

• Formado P'
Lei ons1an/e de cinco artigos.
• Contido em:
Artigos constantes na (ou da) lei.

Í Desapercebido —despercebido

• Desprovido, desguarnecido:

Ele viajou desaperrbido de recursos e documentos.

• Sem ser notado, não percebido:

O pedido de aparte do Líder da Oposição lassou despeni'bido.

ÍDescriminar - discriminar]

DcLxar de considerar crime:
Alguns parlamentares lutam para desciiminar o uso de drogas.

CLiencar

Este verbo ainda nào está dicionarizado:

Este dispositivo enumera (e não, eletica) as prerrogativas da
Assembléia.

Emenda - eme )

• Proposição acessória:

Foram apresentadas emendas ao projeto.
• Súmula de decisão judicial ou do objeto de uma lei:

A erneuIa da lei é a segwnre: "Dispõe sobre o

F.m face de]

. Diante de, ante:

Em /scc do exposto, solicito o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto.

1)cvem ser evitadas as expressões "face a". "frente a".

CJm que pese (a) ]

• Ainda que incomode a, doa a:

Im que pese a alguns parlamentares, o irt o foi ;ipr4 vado.
• Apesar de, não obstante:

fim que pesem as discussões, esperamos uni consenso.

L Em via(s) de J

• Prestes a, a caminho de:
A represa está em via(s) de romper-se.

E'ncjuantoj

• No tempo em que:
1 : 11911cm/o o irmão estudava, ele jogava futebol.

• Ao passo que:
Pedro continua enriquecendo, enquanto o irmào está cada dia
mais pobre.

E incorreta a expressão "enquanto que".

í	modi]

A expressão, que é latina, não tem preposição:

À reforma exigirá, grosso uiodo (e não, a grosso modo),
RS 1.000,00.
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[laja vista J
Levando-se cm conta, considerando-se:

O servidor tem qualidades, haja ,'isla o interesse e o esfor-
ço demonstrados.

í'independente—indcpendcnietnenie

• Independente e adjetivo

Ele foi elogiado por sua atuação independenle.

• Independentemente é advérbio:

O parlamentar, independentemente da Opiniào dos eleitores.
VOtOU contra o projeto.

[jnfligir -infringir 1
• Aplicar, causar:

I,i//ig,i,' uma derrota vergonhosa ao adversário.

• Transgredir:

Infringiii o Regimento Interno várias vezes.

(iitnpestiv(> )

Mesa da Assembléia

Não se deve usar "Mesa Diretora da Assembléia" OU

"Mesa Diretora".

Nenliun - nem 11111 

Pronome indefinido:

Não tenho nenhum dinheiro.
• Nem sequer um:

A sala tem 30 alunos, e nem um foi aprovado.
Nem um profissional conseguiria fazé-Io.

í essesentido - no sentido de

Não se usam essas expressões com sentido de conse-
qüéncii ("assim", "dessa forma") e de finalidade ( "para",
"com o objetivo de"):

Dessa forma (assim), sua reeleição não foi surpresa para nin-
guém.

não: Nesse sentido, sua reeleição não foi surpresa para
ninguém.

O Deputado trabalhou muito, com o objetivo de (para) ga-
rantir sua reeleição.

E não: O Deputado trabalhou muito, no sentido de ga-
rantir sua reeleição.

Fora do tempo próprio, inoportuno:

Perdeu a causa porque a apresentação do recurso foi rõ dito
iniempesliz'a.

• O referido, o mencionado:

—sI
• No processo legislativo, "justificação" é o texto que con-

tém as razões que fundamentam uma proposição.

íais bem - mais mal

Lsam-se estas expre';sô&s anie de particípio:

() ultimno processo foi ,imi.r bem conduzido, apesar de ter sido
mal preparado.

Não é correto o uso de "melhor" e "pior" antes de par-
ticípio.

[Mandado - mandato

• Ordem ou determinação imperativa:

0 ,1u17 expediu o mandado de prisão,

• Autorização dada a outrem, delegação, poderes políticos
outorgados pelo povo a uni cidadão:

No exercício de seu niandalo, JK construiu Brasilia.

O dito projeto foi retirado da pauta.
No caso, o artigo definido não pode ser omitido.

Onde - aonde

• Com verbos que indicam situaçào (preposição "em"):

Onde ele está? Esta é a casa onde moro.
• Com verbos que indicam movimento (preposição "a"):

1 onde ele foi?

[ Opor - apo1J

• Apresentar como objeção ou impugnação:

O Governador opó. veto total ao projeto.

• Justapor, acrescentar:
Vamos tipor um parágrafo a este artigo.

Pertinente

• Oportuno, j)rOcCdeiite

Sua observação é pertinente.
Não existe o verbo "pertinir".
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( Qualquer ")
	

C Se não— sei--]

Não se usa corno equivalente a rienhtitu.	 • lrn frases que exprimem alternativa ou incerteza:
Ele não fez nenhum (e não, civa/i:ie comentário sobre o as-	Comprarei dois ventiladores, se não três.
SUfltO.	

• 10 contrário:

- o - rcrnissao-	 Fique calado senão será repreendido.1 Rcmiça 
Se houver pausa enfática, escrever "se nào", com virgula:

• Ato ou efeito de rcmir:
Lute; se nao, esta perdido.

Crisin veio ao mundo para a vrnição (ou remissão) de nos-
sos pecados.	 A não ser:

-	 Fie nada fazia senão chorar.• Ato ou efeito de remeter:

O parlamentar fez remi.çào ao artigo anterior.

RepercutirJ

Não se usa no sentido de "comentar":

O repórter comentou (e nào, repenwtiu) a notícia.

C Reverter D
Não deve ser usado como transitivo direto:

A renda cio baile reverterá (e não, será ,vieriida) para a creche.

O projeto fç reverter (e não, reor/ ao patnmoiu() do Estado
o imóvel citie menciona.

sanção

• .\provação de um pro jeto de lei pelo Chefe do Poder iLxe-
i t ivo:

A proposlçà(> de lei obteve a sin'ào do Governador do Es-
tado.
• Punição, pena:

O Código Penal prevê sances para os delitos cometidos pe-
los infratores.

Obs.: Sansão é nome próprio.

ÇSobrescritr -subscritarj

• Sobrescrever, põr sobrescrito em, endereçar:
S oJ;i'e.uii/oii os envelopes com muito zelo.
• Subscrever, pôr a assinatura embaixo de:
Nem todos	o documento.

iamj)OUCO - tão pouco

• 'também não:

O Presidente não conseguiu cumprir as promessas de cam-
panha, e o Governador, tampouco.

Confrontar com "tão pouco", em frases como:
Fie come tão pouco!

[viger

• Estar em vigência, vigorar.

Não tem a primeira pessoa do singular do presente
dc) indicativo nem o presente do subjuntivo. Atenção para
a conjugação no pretérito perfeito:

A lei i.i 'eu ano passado, mas não vige mais.

[ Vultoso -

• Que faz vulto, volumoso, importante, muito grande:
Comprou o apartaniento por vultosa soma.
• Diz-se do aspecto cia face congestionada:
Teve um acidente vascular cerebral e ficou com a face
vultuosa.
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Palavras desgastadas

L utiia pJ)avras	r-xprt'ôe". cirihora (ILCI(>nar adas, acal,aiui desgas adis pelo lisO

ttidiscr:ti itiado.	.cciaI1Tiote por parte da niidii, o iic rntiitls Ve2cS einphr&'ce o texto e o deixa
scifl seiuido. Pira enrKJ uccer o texto e conlerir-lhe niais precisão, convéril evitar 	palavras. SUl)$

titi.nnki-as por termos equivalentes apropriados i situação de, cornuicação.

•	\L.ir	.il

tsar. de preferencia. 10) COfltCXt() eCOflOtiitCO.

Para os demais casos. empregar: ,.'a/or,ar, ,,,elho-
TIIF. afri/tlorar.

• .\Iavaimcar

p coes: impulsionar. es/imolar, ,n(e,,lirar.

• Apostar
)pçies: arediiar. ler epeí ia/eia de. confiar.

• .\r.jiii Lei Lira, engciiharma. reengenharia
Quando usadas no 	tido de oiganiarào OU

reesirniurução, podem ser substituidas por estes
termos <)ti 	arralyo. coiislriicào.

• Colocar, fazer urna colocação

Quando empregado na acepção de d,er. e\7tor 011

e.\p/ici/ar deier,,,,nado puniu de ris/a, colocar' pode
ser su bstt tu id i po r obsen'ar. apresenlar. /er uma
ohser:'acào.

• Contemplar
No 5(iitid() de i,icliar, abranger. brP!e/u7(jr. pode ser
StIh^t 1T Ljido 1,,,r estes 0' rol 1

•	/11 1 1 ii1l(iIi/.ti

()pci')es: pôr à disposiçâo, lorn,jr t,i'Cs.r,pe/, permitir o fJlCs-
,ff a, pôr ao aha,,'e de. di:'nl.gnr, oferecer, apresentar, di-
fundir.

• l'mhletnático
Opcics: simbólico, represeolatiro. exemplar. caracierís-
ii",.

• lormatar. tormataçào

Si utilizar no contexto da informática ou corno ter-

1101 técnico (em gráfica, por exemplo).
• ( ; rarificante

)pcôcs: que sa/isfa compensador.

• Interface
ermo técnico usado especialmente em informática.

) lições: ponto de rotireexéFicia. espaço (ounu,/. fronleira.

• Nlaximrtar
)pcões: aumentar, (inipliar. e,cpandir.

• ( )tiniizar
)pções: /irar mais prove/to de. apefeicow:

• l ,iitual
( ) ôc s: especifico. dtermi,,ado.

Grafia de nomes próprios

Os nomes próprios sal.) escritos de acordo com o registro em cartório.

Recomendações

.\ Deputada Ana luisa, 1 0 Secretário.

.\ expectativa é de que todos iaçam boa prova.
\ lixuteria Imao apresenta ibice.

.\ rnat'ria vem esta ( .1 llfltSs o pata emitir parecer.

.\ presente pri qsos lção. CC pr(scTlte reqtierlmneuto (em documento
, psrlanientar. refriiid i•-se à pri postçãi em exame).

(:1

(:1

)nuunicaçao que (1 imuniCa.

Deliberação n o 810/2001. da Mesa.

1 mezidas i.li.' n°' 1 a li).

itiue-nagear o 7 de sete Inim

Interrupção e transtorrnaçao da reufliao em especial.

l.ei n° 14,385/2002.
l.ci n° 14.385. de 24/10/2002 (cm texto de lei e oficio)

1 eu o 14.835/2002 11>5 (lerniUS casos).

Pr l;eti de Lei ti' 1.230/01.

Pro jeto de 1_ei n 1 1.315.

.\ Deputada .\na Lu ísa, I'SecrrkJr,a.

.\ xpeetativa é que todos façam boa prova.

\ matura não emu,,/ra Óbice.

.\ m.ileiii vem a i.SU ( .onnssàope?ra receber (ser objeto dc)

.\ proposição em es/u&. eu, paleta.

Constituição I'stti.ltul
(;( )íistiruitçao lcder,iI

(;ornunlcacà() (bi/idO €ii,tciia.

l)eliberaçào da Mesa n° 810. de 2001.

1 meiidas n°' 1 a 1 O.

u imilu-mi irar o 7 d Setembro.
Interrupção dos trabalhos ordinários e destinação da l Parte da
reuni.o, para receber autoridades (ou para realizar homenagem ou
evcnt( 1 05 titucioival).

1_ei ti' 14.385. de 2001
L_' .ei no 14.385. de 24 de outubro de 2002 (em texto de lei e oficio).

1 li 110 14.385. de 24/1(1/2002 (n(>s demais casos).

Projeto de 1 .ci n° 1.230/2(X) 1.

')jeI0 de 1_ei n° 1.31 5/93.

107



Indicação de supressão de texto

• Para indicar a supressIo de pala ia ai texto, devem-se usar
reticências dentro de parênteses:

\rt. l - ( ) parágrafo único> do art. l da li n 0 12.611. de 16
de setembro de l997,pasaa vigorar com a seguinte rcdaci :

\rt. 1'-' - ()

Parágrafo Uflici) - ( ) imóvel de ciuc trata este artgo destma-sc
a atividades culturais.".

• Para indicar a supressão de texto entre dispositivos cm se-

qüência, deve-se adotar o seguinte procedimento:

\cam(s o que (li/em OS arts. 13 e 15 da Constituição do
1 srado:

".\rt. 13 - .\ atividade de administração pública dos Poderes
do lstado e a de entidade descentralizada se sue1iara() aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade. moralidade, publicidade, efi-
ciência e ra,oal,mlidade.

Art. 15 - Lei estadual disciplinará o procedimento de licitação,
obrigatória para a o )ntrataÇa() de obra, servico, o mpra. alienaçao.
C(>flCeSS() e permissão. em todas as modalidades, para ;i
 pública direta, autárquica e fundaci mal, bem Como para as em-

presas publicas e sociedades de economia mista".
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Modelos de Documentos
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LISTA DE MODELOS

Projeto de Lei

Modelo o" 1 (estrutura e padronização): instituição de programa púl)liCo, 1 14
Modelo o" 2: instituição de política publica. 115
Modelo n° 3: disciplinamento dc questão administrativa, 11 7

Modelo o" 4: alteração de lei. 118
Modelo n° 5: autorizaçao de doaçào de imóvel, 119
Modelo fl° 6: autorização de reversão de imóvel, /20
Modelo n° 7: declaração de utilidade pública, 120
Modelo n° 8: declaração de utilidade pública. 121
Modelo o" 9: denominação de próprio público, 121

Projeto de Lei Complementar
Modelo n" 10: criação de órgào público (Ouvidoria do Povo), 122

Projeto de Resolução

Modelo o' 11: susraçào de efeitos de decreto, 12-1
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Modelo n°1

PROJETO DE LEI

ESTRUTURA E PADRONIZAÇÃO

	I pígraIe
	 PROJETO DE LEI N'.../...

	

FAllenta	 lnsnnii ii l rograma Mineiro de Incentivo ao
Cultivo da Maniona.

F&mula de
promulgação	\ ANellibléia 1 egisl;itiva do Fsrado de Minas Gerais decreta:

\rt. 1° - Fica instituido o Programa Mineiro de Incentivo ao ( :ulnvo da Maniona.
Art. 2° - São ob j etivos do programa instituido por esta lei:

- estimular a j,Iaiitaç() e o desenvolvimento de tecnologia aplicável ai) Cultivo da mamona,
11 - contribuir para o aumento da produtividade e da compennvudade do Setor.
Art. 30 - ( ompete ao Poder 1 : 	na administração> do Progruna N'litueiro o dc 1 Inc Ii VIII ( uultovl da \1.111 1,

 registrar as trcas de P°dLicào;
II - incentivar a produção, a induistrulizacao 14 cxportae	da flLitfl( liii ml)) 1 liii II IC'UI1V( ii VIiiIcrltI 1 tcCillc( 1

econômico ilis setores (OVIlvidi OS nessas atividades;
III - desenvolver pesquisas e uxperimdntos que visem à melhoria da qualidade da mamona eaoaperfeiçoanueiito>

	

Fcxn>	dos métodos de produção;
IV estabelecer, por meio das instituições financeiras do lstado de Munas Gerais que atuam no setor, linhas de

crédito especiais, destinadas ao investimento, ao custeio e i inoderni,açào do cultivo da matiu una.
Parágrafo muco - \saç ões governamentais relativas implantação do programa de que trata esta lei contarão

com a participação de representantes dos produtores de mamona.
,\rt. 4° - O Poder lxeeuiivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 50 - 1 sta lei entra cm vigor na data de sua pubheaçãu

Sala das Reuniões, ... de ... de

	

Fecho	
Deputado

Justificação

Justificação: ( projeto cm exame Visa implantar um programa de fomento á cultura mamoncíra. com  Vistas a
instalação de uni mercado pulo no Estado dc Minas Gerais e tio) l4rasil, com a exportação do excedente.

E noutoirio) o crescimento acentuado da demanda por óleos oriundos da mamona. ( ) uleo ecológico esta presente
cm mais de quinhentos produtos consumidos diariamente, desde produtos de lwle7a e vestuan() até fluido de freio de
automóveis e o lluid au hei uigel:uuite prrs1uut( no tanque dc coinbtustivel do avião.

1  razão das vai> iageus relacionadas ci mi o cul tuvi caexph ração o da iuuaiin ,n;u. propomos a criação o do l'rogrania
Mineiro> de Incentivo ao ( ultivo da Mamona, certo de que teremos o esperado apoio desta ( á aprovação deste
projeto.
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Modelon°2:

PROJETO DE LEI N° .../...

Institui a p )littca estadual de dcscnvolvimcnu ) sustentado da
cadeia produtiva do algodão e dá outras l)r0i(1e1)cias.

A Assembléia Legislativa do lstado de Minas Gerais decreta:

Ari. 1° - A política estadual de desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva do algodão atenderá ao disposto nesta
lei.

Parágrafo único - A política de que trata esta lei será implantada pelo lk)dcr Executivo cm articulação com os
setores produtivo e agroindustrial do algodão.

Art. 2° - São objetivos da política de que trata esta lei:
- recuperar e expandir a cultura do algodão no Estado, com vistas a suprir a demanda da indústria mineira e a gerar

excedentes exportáveis;
11 estimular investimentos públicos e privados para o desenvolvimento sustentado da atividade;

III - gerar oportunidades de emprego e aumento de renda nas regiões produtoras.

Ari. 3° - À política estadual de desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva do aigi.dào observará as seguintes
diretrizes:

- integraçào das ações públicas e privadas para o setor;
II - busca do aumento da produtividade e da melhoria da qualidade do algodão produzido no Estado;
III - criação de um programa de incentivo fiscal que leve cm conta, principalmente, a produtividade, a qualidade

e os aspectos ambientais da cultura do algodão:
IV - esiimulo à adoção da cotoniculrura pela agricultura familiar;
\T - incentivo à pesquisa, à melhoria tecnológica, à assistência técnica e ã extensão rural, principalmente quanto

às técnicas de manejo agrícola e de desenvolvimento e utilização de semente ,, selecionadas, adequadas às diferentes
regiões do Estado:

VI - rcspc'to i legislação ambiental, com a adoção de medidas de controle da poluição e da contaminação do meio
ambiente:

VII - apo e inccntivt à organização da produção e do produtor rural.
:ri. .4° - (ornpete ao Poder 1 ,xecutivo. na admínistraçào e na gerência dos programas criados para efetivação da políti-

ca de que trata esta lei:
- promover a articulação dos setores envolvidos na cadeia produtiva do algodão;

11 - destinar recursos para a melhoria tecnológica do algodão produzido no Estado;
III - prestar assistência técnica aos agricultores no que se refere à sua organização e capacitação para a produção e aos

aspectos gerenclais e de comercialização;
J\T - identificar áreas propícias ao cultivo do algodão;
V - criar mecanismos de incentivo da cotonicultura na agricultura familiar:
VI - estabelecer paramctros de classificação e padronização das fibras de algodão na esfera de competénci2 do Estado;
VII - exercer a Inspeciio e a fiscalização fitos sanitária, corri ênfase na erradicação do "bicudo-do-algodoeiro".
Art. 5° - São fontes de recursos para os programas criados para efetivação da politica de que trata esta lei:

- dotações consignadas no orçamento do Estado;
II - recursos provenientes de fundos estaduais, especialmente os do Fundo Estadual de 1)esenvolvimenro Rural --

Funderur -, do Fundo de lomento) e l)csenvolvimnenio Sociocconômico do Estado de Minas Gerais Fundese - e do
Fundo de Incentivo à Industrializaçio - Find —;

111 — financiamentos externos e internos;
IV - recursos provenientes de outras fontes.
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Art. 60 - No planejamento e na execução das ações de que trata esta lei, será assegurada a participação de representantes
dos setores produtivo e agroindustrial do algodão.

Art. 70 - O setor industrial fará jus à desoneração tributária relativa ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS
-' de que trata a Lei n° 14.366, de 19 de julho de 2002, a partir do vencimento do prazo fixado nessa lei, desde que
cumpridas as seguintes condições:

- participação, por meio de sua representação estadual, na implementação dos programas de incentivo e desenvolvimento
da cultura do algodão criados cm decorrência do disposto nesta lei;

11 - destinação dc percentual do valor desonerado do 1CMS para incentivar o cultivo, a pesquisa e a comercialização
do algodão produzido no Estado, bem como a orgaruzacào dos produtores e a divulgação da cotoniculrura mineira no Pais
ou no exterior, garantindo-se ao produtor a remuneraçào de até 9% (nove por cento) sobre C) preço de mercado, fiOS

termos do regulamento desta lei;
Iii - prionzação das regiões mineiras  que tradicionalinente mantêm ou mantiveram a cultura do algodão;

IV - industrialização do algodão no Estado;
\T - compromisso de aquisição prioritária do algodão produzido no Estado, portador de certificado de origem e qualida-

de emitido por entidade credenciada pelo Poder Executivo, nos termos do regulamento desta lei.

Art. 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados da (lata de sua publicação.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

justificação: O cultivo do algodão cm Minas Gerais, nos últimos anos, encontra-Se em processo de declínio acentuado.
Tal fato pode ser constatado pela drástica redução da área plantada no Estado, a qual se situa, hoje, em torno de 25 1' , 0 da
existente na década de 1980. Além de enormes prejuízos para a economia estadual, a decadência da cotonicultura mineira
traz graves implicações sociais, uma vez que a atividade é grande empregadora de mão-de-obra tanto na produção primária
como nas demais fases da cadeia agroindustrial.

Tal situação não se justifica, pois o Estado de Minas Gerais possui todas as condições físicas, geográficas, climáticas e
agrícolas favoráveis à produção de algodão, em condições competitivas com qualquer região do Brasil. Além disso, é
reconhecida a competência do parque industrial têxtil mineiro, um dos maiores, mais tradicionais e eficientes do País.

E evidente, portanto, a necessidade da adoção, pelo poder público, de urna política específica para o desenvolvimento
da cotonicultura mineira,  de modo a possibilitar a retomada da atividade por intermédio de ações que promovam a integraçiio
das instituições públicas e privadas que atuam tio agronegócio do algodão.

O pro jeto que ora apresentamos é fruto de inúmeras discussões com os diversos segmentos que integram a cadeia
agroindustrial do algodão - agricultores, usinas de bencticiamento, indústrias têxteis e órgãos públicos ligados ao setor.
Pretende-se, dessa forma, dotar o Estado de um instrumento) legal que possibilite a i ii-iplcii-icnt-,icào de política pública
voltada para o incentivo) de urna atividade com enorme potencial de geração de emprego e renda, o que se revela
de extrema rclevància para o desenvolvimento socioccononuco de Minas Gerais.
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Modelo a° 3

PROJETO DE LEI N° ... 1...

Determina o reconhecimento das aulas ministradas em CUES()

pré-vestibular popular, comunitário ou similar como atividade
de estágio, nos termos que menciona.

A Assembléia Lcgmslativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - A aulas ministradas cm curso pré-vestibular popular, comunitário ou similar por estudante de instituição de
ensino superior vinculada ao sistema estadual de ensino serão reconhecidas como atividade de estágio, respeitadas as diretrizes
curriculares nacionais dos cursos de graduação e os limites fixados pelas insiiluições de ensino.

Art. 20 - Para os tios do disposto nesta lei, considera-se curso pré-vestibular popular, comunitário ou similar aquele
destinado a pessoas de baixa renda ou integrantes de populações historicamente discriniinadas.

Art. 30 - São condições para o reconhecimento do estágio, além das previstas nas normas aplicáveis e das definidas
pela instituição de ensino:

- que o carso pré-vestibular em que seja exercida a atividade de estágio comprove regularidade de funcionamento e
mantenha no currículo aulas de cultura e cidadania;

li - que haja afinidade entre a disciplina lecionada e o curso cm que o estagiário está matriculado;
III - que a atividade de estágio seja supervisionada e avaliada, sistemática e permanentemente, por docente da unidade

de entno superior em que o estagiário esteja matriculado e pela coordenação do curso.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, de de

1)cpuiado

Justificação: O projeto de lei cm pauta tem por finalidade estimular os estudantes universitarios a ajudar aque-
les que nào tém a oportunidade de freqüentar os chamados "cursinhos pré-vestibulares" de melhor qualidade peda-
gógica. Ao ministrarem aulas preparatórias para o processo seletivo das universidades, os universitarios exercitam,
também, OS conhecimentos adquiridos no ensino superior.
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Modelo ü"4

PROJETO DE LEI N° .../...

Altera o ari .5° da Lei n° 11.396. de 6 de janeiro de 1994,
que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Soctoeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese - e
dá outras providencias.

;\ Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 5° da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, com a redação dada pela
Lei 1-1 0 l2.70, de 29 de dezembro de 1997, o seguinte § 3°, passando o inciso II do "caput" cio artigo a vigorar
com a seguinte reclaçâo:

"Art. 50	( ... )

11 - nos financiamentos para investimento fixo, o valor da operação não poderá ultrapassar 80° (oitenta por cen-
to) do investimento fixo previsto no projeto, cabendo ao beneficiário providenciar o restante, ressalvado o disposto
no § 3° deste artigo;

(...)
3° - No caso de financiamento para investimento fixo realizado em Município situado na área de abrangência do

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - ou com índice de Desenvolvimento Flu-
mano - 11)1 1 - inferior a 0,700 (zero vírgula setecentos), o valor da operação poderá atingir 90%, (noventa por Cento) do
investimento tLxo previsto no projeto, cabendo ao beneficiário providenciar o restante.".

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

Sala das Reuniões, ... de ... de....

Deputado

Justificação: O objetivo precípuo dc) Fundese é o fomento e o desenvolvimento soctocconômico do listado de Minas
Gerais, por meio do suporte a empresas de pequeno e médio porte e de cooperativas localizadas nas regiões doje1uitinhonha,
Mucuri e Norte do listado.

Muitos são os obstáculos ao investimento empresarial nessas regiões, e cada vez mais se agrava a situação de miséria da
comunidade, sobretudo pela escassez de oportunidades de emprego.

Estabelecer condições mais vantajosas para essas áreas é assegurar o desenvolvimento econõmico e social de sua popu-
lação, permitindo- lhe uma nova atuação no quadro socioeconomico e contribuindo, indubitavelmente, para o engrandeci-
mento do Listado de Minas Gerais.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação do projeto em
epígrafe.
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Modelo n° 5

PROJETO DE LEI N-.../...

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço
Fundo o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Fstado de Minas Gerais decreta:

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Poço Fundo imóvel com área de 12.480m (doze
Mil quatrocentos e oitenta metros quadrados), e respectivas benfeitorias, situado na localidade do Barreiro, naquele Municí-
pio, registrado sob o n° 4.988, a fls. 32 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Gimirim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo destina-se ao flincionaniento de escola municipal.
.Art. 2° - O imóvel dc que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 10.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.

Sala das Reumoes. de ... de

Deputado

Justificação: Conforme contrato firmado entre o Estado, e o Município de Poço Fundo, a escola estadual do Barreiro
foi iiiuuicipalizada. Entretanto, o imóvel continua pertencendo ao Estado.

Por razões de ordem legal. o Município de Poço Fundo encontra-se impedido de proceder à reforma e à amplia-
ção do imóvel, para atender à crescente demanda, buscar a melhoria na qualidade do ensino e o apoio à formação
do educando.

Nessas condições, é justo o pleito do Município pela doação do imóvel, para que possa desempenhar satisfatoria-
mente as atividades de ensino.
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Modelo n'6

PROJETO DE LEI N° .../...

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Arcos o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Arcos o imóvel constituído de um terreno
urbano, com área de 5.06 .1rn 2 (Cinco mil e sessenta e quatro metros quadrados), situado naquele Município, registrado sob
o n° 1, a tis. 1 dc) Livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arcos.

Art. 2° - l-'sta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniàes,... de ... de

Deputado

Justificação: () imóvel descrito 110 art. 1° deste projeto foi doado ao Estado para c1 uc ali se construísse o prédio
da cadeia local, por meio da Lei Municipal ri' 40. de 10/3/50, tendo sido a escritura pública de doação levada a
registro cm 5/7/50.

Decorridos mais de 50 anos, a finalidade da doação jamais se efetivou, vindo o Município a construir a cadeia pública
em outro imóvel, em terreno de sua propriedade, por meio de processo expropriatório.

Atualmente, ao imóvel em comento não é dada destinação econômica, e o Município enfrenta grandes dificuldades,
especialmente no que se refere aos gastos com aluguéis de imóveis para o funcionamento de órgãos da administra-
ção pública.

Considerando o tempo de posse passiva do terreno e os inúmeros problemas que poderiam ser resolvidos corri a efeti-
va utilização do imóvel, havido por doação do Município ao Estado há mais de 50 anos, é Insto acolher esta proposta,
razão pela (]ual contamos com o apoio elos pares à sua aprovação.

Modelo ii"

PROJETO DE LEI No.../...

Declara de utilidade pública aentidade Rede de Interc-âmbio
dc 'lcnologias Alternativas - Rede -, com sede no Município
de Belo E lorizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Mijias Gerais decreta:

:\rt. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Rede de Intercâmbio de lcnologias Alternativas - Rede -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de
Depurado

Justificação: A Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas é uma sociedade de direito privado, de natureza
associativa, sem fins lucrativos, beneficente e de assistência social, com atuação em lodo o Estado. A sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.
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Modelo 110 8

PROJETO DE LEI N° .../...

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Informação Popular - Acip -, com sede no Município de Belo
I-lorionte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - li:a declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Informação Popular - Acip -, com sede tio
Município de Belo 1 lorizonte.

Itt. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de
Deputado

Justificação: .\ Associação Comunitária de Informaçào Popular - Acip - desenvolve hoje importante trabalho de
comunicação publica, veiculando programação regular na 1V Comunitária, o Canal 13 da IV a cabo de Belo 1 lori.zonte.
Sua programação inclui entrevistas jornalísticas de qualidade, abertas a todos os segmentos da sociedade. Como se sabe, a
lei que regulamenta a ,I'V a cabo no País prevê a inclusão de canais de acesso público, entre eles o Canal Comunitário. o do
Legislativo (municipal e estadual) e o Universitário, todos de grande significado para a democratização da comunicação e
maior transparência do poder público.

o Canal (:omutritárici é destinado à livre ocupação por entidades não govcrnamentus sem fins lucrativos, mas a lei não
identifica as formas de financiamento para viabilizá-la. Em Belo 1 lonzonte, a Aeip realiza, com dificuldade, esse relevante
trabalho para a cidade, contando com a dedicação de profissionais e de lideranças sindicais e comunitárias e conquistando,
progressivamciite, ni:us audieneta e qualidade.

Modelo n°9

PROJETO DE LEI N' .../...

I)ui denominação ao fórum da Comarca de Timóteo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 - Fica (lenoinhmiad() Fóruín Dr. Geraldo Perlingeiro de Abreu o fórum da Comarca de Timóteo.

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

Sala das Reuniôes,	de ... de
Deputado

Justificação: A lei determina que, para a denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado, só podem
ser escolhidos nomes de pessoas falecidas que se tenham destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados
à coleuvidade. O preceito legal foi respeitado na apresentação deste projeto de lei, que hornenageia o Dr. Geraldo l'erhngeiro
de Abreu.

Nascido cm Santo Antônio de Pádua, no Estado de Minas Gerais, o homenageado estabeleceu-se em liinóteo no ano
de 1951. Ali se casou corri 1 lavdé de Souza Abreu e permaneceu até a morte, cm 1986, lutando ciii defesa dos interesses
coletivos do Vale do Iço, ciii especial de Timoteo.

Advogado, foi Presidente cia 9 Subseção da OAB, em Coronel labriciano, professor e membro do corpo de direção da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - "campus" de Coronel Fabriciano - e Superintendente Social da Companhia
Aços Especiais habita - Acestia.

1 [ornem íntegro e empreendedor. sua presença na comunidade sempre foi marcada por forte vocação para servir ao
próximo com desprendimento e altruísmo. Admirado por todos os que com ele coiwiveram, seu nome está definitivamente
ligado à história da cidade, por sua ação corajosa e socialmente relevante.
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Modelo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° .../...

Cria a Ouvidoria do Povo do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

\ Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l - 1 ica criada a Ouvidoria do Povo do Estado de Minas Gerais, Órgão público autônomo, auxiliar do Poder
Legislativo na Fiscalização da execução dos serviços públicos.

Art. 2° - Compete à Ouvidoria do Povo:
1 - apurar atos, fatos e omissões de órgãos, entidades ou agentes da administração pública direta ou indireta, os quais

caracterizem o exercício ilegítimo, imoral ou inconveniente de suas funções;
11 apurar reclamação contra serviço público que não esteja sendo prestado satisfatoriamente pelo Órgão competente;
III representar aos órgàos competentes para instauração de Processo de responsabilidade pelos atos, fatos e omissões

apurados nos termos dos incisos 1 e II deste artigo;
J\T - recomendar ã Assembléia Legislativa a abertura de comissào parlamentar de inquérito para apuração de fato

determinado;
\' - sugerir aos órgãos competentes anteprojeto de lei e medida de aprimoramento cia organização e das atividades da

administração direta e indireta do Estado;
VI - divulgar os direitos do cidadão cm face do poder público, incluído o de exercer o controle direto dos atos da

administração pública;
VII - divulgar informações e avaliações relativas à sua atuação por meio dos órgàos oficiais de comunicação.
Ar. 3° - A Ouvidoria do Povo poderá solicitar de órgãos e entidades da administração direta OU indireta do Estado

documentos, dados, informações ou certidões que julgar necessários ao exercício de suas atribuições.
Parágrafo único - Ficam os titulares dos órgãos e entidades obrigados, sol) pena de responsabilidade, a atender às

solicitações relacionadas no "captit" deste artigo, no prazo máximo de quinze dias, prorrogáveis, justificadamente, por igual
período.

Art. 40 - A Ouvidoria do Povo é dirigida pelo Ouvidor-Geral, com a colaboração do Ouvidor Adjunto.
Art. 5° - O Ouvidor-Geral e o Ouvidor Adjunto serão escolhidos pela Assembléia Legislativa entre pessoas maiores de

trinta anus, indicadas em lista sêxwpla 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:
- entidade sindical OU de classe com base territorial no Estado;

II - entidade estadual de defesa do cidadão;
III - universidade ou instituição de ensino e pesquisa de nível superior.
§ 2° - 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 'éxtup1a.
§ 3° - A lista sêxtupla, cuja elaboração se fará nos termos do edital a que se refere o 2°, será encaminhada, até o

quadragésuno quinto (lia da legislatura, à Assembléia Legislativa, que terá o prazo de quinze dias para Proceder à escolha
do ouvidor-Geral e do Ouvidor Adjunto.

4° - Se a escolha do Ouvidor-Geral ou do Ouvidor Adjunto recair em servidor público, será autoniáuca a licença,
facultada a este, quando estável, a opçào pela remuneração do cargo, emprego ou função de origem.

Art. 6° - A remuneração do Ouvidor-Geral e do Ouvidor Adjunto corresponderá, respectivamente, à de Secretário de
Estado e à de Secretário Adjunto.

Ar. 7° - V vedado ao Ouvidor-Geral e ao Ouvidor Adjunto o exercício de cargo, emprego ou função pública enquanto
durar seu mandato.

Arr. 80 - O Ouvidor-Geral somente poderá ser destituído do cargo por decisão da Assembléia Legislativa, a requerimento
de um quinto dos Deputados OU de dois terços das entidades que tenham participado da elaboraçào da lista de que trata o
art. 5° desta lei.
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Ari. 90 - Ocorrendo a vacância dos cargos de Ouvidor-Geral ou Ouvidor Adjunto, a escolha do novo titular será feita
no prazo de noventa dias e atenderá, no que couber, ao disposto no art. 50 (lesta lei.

- Se a vacância ocorrer no último ano da legislatura, o Presidente da Assembléia Legislativa designará substituto,
no prazo de trinta dias.

2° - O novo titular ou o substituto escolhido nos termos deste artigo permanecerá no cargo até completar o mandato
de seu antecessor.

Art. 10 - O Ouvidor-Geral apresentará, ao final de cada ano do seu mandato, relatório de suas atividades, bem como
as conclus)es, indicando as recomendações encaminhadas e os orgàos investigados.

Parágrafo único - O relatório de que trata este artigo será publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado.
Art. 11 - Será consignada à Ouvidoria do Povo dotaçào orçamentaria própria.
Art. 12 - Resolução da Assembléia Legislativa disporá sobre o quadro funcional da Ouvidoria do Povo e sobre o

apoio da Secretaria cia Assembléia Legislativa às suas atividades, no prazo de noventa dias contados da data da pu-
blicação desta lei.

Ari. 13 - As atividades da Ouvidoria do Povo serão disciplinadas em regulamento próprio.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: Esta iniciativa visa (lotar O Estado de instrumento democrático de defesa dos direitos do cidadão e de
aperfeiçoamento constante da prestação dos serviços públicos. . competência da Ouvidoria cio Povo cinge-se à apuração
de atos e omisoes que caracterizem o exercício ilegítimo,  inconveniente ou imoral de iunçÔes na esfera administrativa.
[ma das características mais importantes da Ouvidoria do Povo é a simplicidade de seus procedimentos e de sua organização,
o que contribui sobremaneira para a agi]izaçào, a racionalização e o aperfeiçoamento da gestào da atividade estatal.

A criaçào da Ouvidoria do Povo, prevista no art. 268 da Constituição do Estado, é decorrência direta da própria concepção
estrutural que conforma o documento. C) valor atribuído aos direitos e às garantias fundamentais do cidadão é forinalmente
salientado por sua própria disposição tópica, já que o Título 11 foi integralmente a eles dedicado. Por sua vez, os Títulos III,
!)o 1 istadi. e l\ 1)a .SoiedadL'. realçam nào a dicotomia, ruas a constante interação dessas instâncias, estabelecendo programas
de açào conjunta cm todas as áreas de competência do Estado, cujo novo modelo de organização pressupõe a intensa
participação popular, diretamente ou por meio da represcntaçào pluralista dos interesses da sociedade civil, consubstanciada
nas ações da Assembléia Legislativa.

A Constituição prevê os mecanismos para tornar efetivo o direito de todos à cidadania plena e à justiça social, com
vistas à construção de uma sociedade fraterna e democrática.
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Modelo 11' 11

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° .../...

Susta os efeitos do art. 6 0 do Decreto ti' 31.102. de 17
de abril de 1990, que cria comissão para organizar a
t T niversidade do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 10 - Ficam sustados os efeitos do art. 6° do Decreto no 31.102, de 17 de abril de 1990, no que se refere à forma
de aprcsentacào dos estudos atinentes às normas de organização da Universidade do Estado de Minas Gerais, tiOS termos
do art. 62, XXX, da Constituicàc, do Estado.

Art. 2° - 1sta resoluçao entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de abril de 1990.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: O Decreto ti' 31.102, de 17/4/90, revogou expressamente o Decreto ti° 30.888. de 26/1/90. Este esta-
belecia diretrizes para os estudos técnicos do Executivo visando à elaboraçào do projeto de lei de estruturação e organiza-
çào da Universidade do Estado de Minas Gerais. 1.m seu arr. 40, , o Decreto n o 30.888 vinculava cxpressarnefltc tais
estudos à lei de organização da Universidade do Estado de Minas Gerais. Provavelmente em razão da oportuna reação
parlamentar cine as diretrizes ali explicitadas provocaram, julgou por bem o Governador do Estado substitui-lo pelo De-
creto 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 cio 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:

XI! - ormiafào do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da 1)efensorta Pública, do Tribunal de Contas, da
Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos da Admmi.ç/racâo i'fié/iea;" (grifos nossos).

Obviamente, a grafia dos termos "Administração Pública" com iniciais maiúsculas, por si só, já indicaria referir-
se a expressão tanto à administração direta quanto à indireta. No entanto, a "mens legís" torna-se ainda mais cristali-
na à medida que se examina, de forma sistêmica, a referida norma, em sua necessária articulação com o disposto
nas alíneas "e" e "f" do inciso III do ari. 66 da mesma Constituiçào, que estatui:

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras, previstas nesta (:onstittnção:

ITT - do Governador do Estado:

e a 1atao, estrs,turacào e exlinç'ào de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da adminisIraão indireta;

a oraniacão da Advocacia cio Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos demais ó,âos da

-1drnin,sIra4.ão l'fibhw, respeitada a competência normativa cia União;" (grifos nossos).
A inserção tópica do art. 66 na subseção específica do processo legislativo assegura a natureza da norma cuja iniciativa

é ali definida como de projeto de lei, salvo as exceções expressamente consignadas no mesmo artigo.
Assim, embora o art. 81 do Aio das Disposições Constitucionais Transitória ,, da Constituição cio Estado tenha criado a

Universidade do Estado de Minas Gerais, estabelecendo sua forma e as diretrizes genéricas de sua estrutura, por força da
nova sistemática constitucional, o diploma apto a estatuir a estruturação e a organtzacão 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
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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. 60 do referido decreto, por si só, não feriria as prerrogativas do Poder
1 ,egislativo, uma vez 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 próprio decreto, que efetivamente contrariaria as normas ConstitUCiOnaiS.
Como bem alerta a generalidade da doutrina italiana (Pietro Virga, Biscarctti di Ruffia, Galeotti e tantos outros), as práticas
governamentais atentatórias das normas de corrcçào ("corrctezza") constitucional são, "de per si", passíveis de argüição, ou
seja, as praticas governamentais hào de se vincular aos cânones (às normas de correção constitucional) imediatamente
decorrentes dos comandos constitucionais explícitos, estruturadores do sistema. Esta matéria, em uma democracia incipi-
ente como a nossa, ganha superlativa e indiscutível importância no momento da 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 17/4/90, atenta contra as normas de correçao
constitucional decorrentes do disposto nos aris. 61. XII, e 66, III, "e" e "f", da Carta Magna do Estado e naturalinen-
te extrapola o poder regulamentar próprio do Poder Executivo na nova sistemática constitucional, bem como impor-
ta o recurso a práticas usurpadoras das prerrogativas do Podei Legislativo oriundas do regime autocrático anterior.
Assim, 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 inda 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 ex-
celência dc urna sociedade democrática e pluralista.

IOdCl() d'12

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1...

Estabelece condicoes para :i realização de concurso público e
dispõe sobre o Curso de lormaçào Introdutória à Carreira do
Servidor da Assembléia Legislativa - Cl.\I...

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 , - O ingresso na carreira de servidor efetivo do Quadro de Pessoal da Assembléia 1 .egislauva será feito no nível

e no padrão iniciais cio respectivo cargo, mediante prévia aprovacão em concurso público de provas ou de Provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, observada, no provimento, a ordem de classificação.

Art. 2° - O concurso público será promovido pela Assembléia Legislativa diretamente ou mediante contratação e reger-
se-á pelo respectivo edital.

.\rt. 3° - O concurso, urna vez aberto, será homologado no prazo de noventa dias após a realização da última prova,
observada a legislação eleitoral vigente.

1° - O intervalo entre duas provas consecutivas não poderá ser superior a quarenta e cinco (lias úteis.

§ 2° - Não se efetivando a homologação no prazo previsto neste artigo, qualquer dos candidatos poderá representar à
Mesa da Assembléia, que determinará a apuração de responsabilidade.

Art. 4° - Se o concurso incluir proa de títulos, o valor desta não poderá ultrapassar 100 (dez por Cento) da
soma dos pontos distribuídos nas demais provas.

Arr. 5° - O prazo de validade do concurso público é de até dois anus, Prorrogável uma vez, P0t igual período.
Art. 6° - A aprovação em concurso nâo cria direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de

classificação.
Parágrafo único - A nomeação será feita a critério da Mesa da Assembléia, quando esta julgar oportuno.

Art . 7° - O servidor aprovado em concurso público e nomeado para cargo de provimento efetivo submeter-se-á,
tendo tomado posse, ao Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia Legislativa - (TAL -'
a ser ministrado pela Escola do Legislativo, nas condições estabelecidas por esta resolução.

Ari. 8° - São ob jetivos do CFAL:
1 - preparar tecnicamente o servidor para o exercício qualificado das atribuições de seu cargo;
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II - compatibilizar a formação escolar c acadêmica do servidor com as especificidades das funções técnico-legislativas;
111 - instruir o servidor quanto à sua atuação e desenvolvimento na carreira e quanto à organização da Assembléia

Legislativa.,

IV - promover a reflexão sobre questões históricas e cont(-vl)porancas relacionadas com o Poder Legislativo;
V - estimular o interesse pela carreira de servidor público.
Art. 90 - Q (TAL terá início um mês após a data da publicação do ato de nomeação dos candidatos aprovados no

concurso.

§ 1° - O servidor estará automaticamente inscrito no CIAL no ato de sua posse.
2° - No prazo de validade do concurso, havendo nomeação depois de iniciado o (.AL ou após o seu término, o

servidor fará as disciplinas correspondentes ao curso em período e condições definidos pela Escola do Legislativo.

Art. 10 - O programa do CFAL compreenderá disciplinas teóricas ministradas em sala de aula e atividades ext.raclassc,
na forma definida em regulamento.

Parágrafo único - A composição da grade curricular do CFAL observará:
1 - o caráter especifico e interdisciplinar do conhecimento na área legislativa;

II - a necessidade de formação específica para cada cargo, segundo sua natureza e finalidade, sem prejuízo cia
cumposiçào de um núcleo comum de disciplinas;

111 - a necessidade de conciliar as fontes teóricas do conhecimento com a experiência prática do trabalho parlamentar;
IV - a viabilidade administrati'o-financeira da disciplina.

Art. 11 - O CFAL terá a duração de, no máximo, um semestre, com carga horária mínima de trezentas e sessenta horas
e máxima de setecentas e vinte horas, incluídas as atividades em sala de aula e as extraclasse.

Parágrafo único - O servidor participante do (.FAI. submeter-se-á ao horário de atividades estabelecido Pela Escola do
1.Lglslauvo, observadas as normas gerais da Secretaria da Assembléia-

Art. 12 - A coordenação geral do CIAL será exercida por colegiado e se articulará com a coordenação pedagógica e a
coordenação administrativa, nos termos definidos em regulamento.

Art. 13 - .\ participação do servidor efetivo no CFAL é requisito para o desenvolvimento na carreira.

Parágrafo único - O desempenho do servidor no CF-Al. será instrumento para sua avaliação especial no estágio probatório,
nos termos de norma específica.

Ari. 14 - O CFAL Integrará o programa de formação permanente da ísco1a do Legislativo.

Parágrafo único - Os alunos do CRU. receberão certificado de participação ao final do curso.

Ari. 13 - O disposto nos aris. 7° e 13 não se aplica aos servidores nomeados antes da data da promulgação desta
resolução.

Ari. 16 - Fica revogado o art. 50 da Resolução ti° 5.179, de 23 de dezembro de 1997.
Ari. l - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Rcuniões, ... de ... de
Deputados ... (os rnc,,ihro.r da Mera)

Justificação: .\ Assembléia T,egislativa concretizou um avanço importante na sua política de pessoal ao instituir, há três
anos, o Curso Preparatório de Admissào na Assembléia Legislativa - CPAI..

Se os benefícios do CRU. são claros, mais proveito ainda terá a Assembléia se conseguir mapear suas deficiências, a
fim de aperfeiçoá-lo e levar adiante e com seriedade a empreitada da formação profissional. Excessos e desacertos percebi-
dos no planejamento e desenvolvimento do curso merecem revisão crítica e correção possível, sem perder de vista que um
projeto consistente de valorização da carreira e cio trabalho técnico no Legislativo supõe urna atuação política coerente e
continuada dos membros cio Poder.

() projeto de resolução que aqui se apresenta, reconhecendo o rumo saudável que propostas como a cio (TAL indicam,
dá o caráter de norma às conquistas do curso, porém tentando impor mais equilíbrio à sua estrutura.

Pretende-se, basicamente, dar melhor proporção à carga horária do curso, que se reduz, e oferecer mais segurança para
os alunos e mobilidade de ação para a Assembléia, enquadrando o curso como parte da formação do servidor já nomeado,
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o que afasta a idéia de seleção competitiva. Recebe o curso, assim, o nome de Curso de Formação Introdutória à Carreira
do Servidor da Assembléia Legislativa - CFAL.

Torna-se mais fácil, com essa medida, integrar o curso ao processo de avaliação do estágio probatório, em fórmula que
deverá ser definida no instrumento adequado, e à estrutura de formacào permanente da Escola do Legisulavo, que poderá
aprimorar-se um pouco mais.

Aproveita, ainda, o projeto para instituir, sob a forma de resolução, algumas normas gerais relativas à realização de
concurso público para cargos da Assembléia. Nesse ponto, as normas não contem novidade, mas servem para dar organicidade
e rigidez aos pontos mais importantes da matéria, tratada, até então, no âmbito deliberativo da Mesa.

Modelo ti' 13

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° .../...

Acrescenta à Resoluçao n° 5.116, de 6 de novembro de 19971
que contém o Regimento Interno cia Assembléia Legislativa,
os arts. 21 1-A a 211-1), Iara disciplinar a apreciação, pela
Assembléia, de ato do Governador cio 1 sta(ic) que msI ituir
regime especial de tributação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas  Gerais aprova:
Art. 10 - Ficam acrescentados à Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, os seguintes aris. 211 - A a 211-1).

agrupados COITi() Stil)SCÇa() IV da Seção IV do (:apíttlk) 1 do lii ulo VII:

"TÍTULO VII
DO PROCESSO LEGISLATIVO

CAPÍTt '1.0 1
DA PR()Ik)SIÇÀ()

Seção IV
Das Proposições Sujeitas a Procedimentos Especiais

1-.)

Subseção IV
Do Ato do Governador que Institui Regime Especial de Tributação

Art. 211 -A - ( ) ai< do Governador do 1 stado que iiistitwr regime especial de tributação, com base nu art. 70 cia Lei n
15.292, de 5 de agosto de 2004, será apreciado pela Assembléia Legislativa em turno único, no prazo de noventa dias
contados cia data cio recebimento da mensagem que o encaminhar.

l - Recebida, a mensagem será publicada e encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para, no prazo de vinte dias, receber parecer.

2° - O parecer concluirá por proleto de resoluçào, que ratificará ou re;eiiaruí, no todo ou em parte, o ato do Governador
cio Estado.

Ç 3' - O projeto de resolucão, depois de recebido e publicado, será incluído, sem parecer, na ordem do dia da primeira
reunião subseqüente.

4° - O projeto de resolução aprovado será encaminhado à Comissão de Redação, observado o disposto no art. 268
do Reiinento Interno.

Arr. 211-13 - Esgotado sem pronunciamento o prazo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para emitir
parecer, o Presidente cia Assembléia incluirá a mensagem na ordem do dia da primeira reunião subseqüente e para ela
designará relator, que emitirá parecer no prazo de Vinte e quatro horas.

Parágrafo único - () relator designado em Plenário opinará pela ratthcaçào ou rej eição . 	todo ou em parte, do ato do
Governador do Estado.
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Art. 211-C - A Mesa da Assembléia comunicará ao Governador do Estado a decisão do Plenário.

Art. 211-D - Aplicam-se à tramitação da mensagem e do projeto de resolução de que trata esta subseção, no que couber,
as disposições sobre discussão e votação de projeto de lei ordinária.".

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

Sala das Reuniôes, ... de ... de

Deputado

Justificação: .\ Lei ti' 15.292, aprovada este ano pela Assembléia Legislativa, concedeu ao Governador do Estado a
prerrogativa de, por meio de medidas tomadas no ambito do Poder Executivo, reduzir excepcionalmente a carga iributária
em Minas Gerais, na hipótese de outros Estados da Federação concederem beneficio fiscal prejudicial às empresas
mineiras. De acordo com a lei, o ato do Executivo que insutuir esse regime especial de tributação deve ser analisado
pela Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias.

O objetivo deste projeto de resolução é incluir no Regimento Interno da Assembléia as normas de tramitação,
na Casa, do ato do Governador do lstaclo. Tendo em vista a singularidade da matéria e a agilidade que se exige
para apreciá-la, optou-se aqui por um procedimento especial, simplificado, em turno único. Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária fica encarregada de examinar a proposição e de apresentar sua decisão ao Plenário
sob a forma de projeto de resolução, sendo dispensável, assim, o retorno da matéria à Comissào.

Modelo n°`14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
ESTRUTURA E PADRONIZAÇÃO

Epígrafe	PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N-.../...

Texto

Fecho

justificação

Acrescenta parágrafo ao art. 225 da Constituição do Estado.

A Assembléia 1 £gislanva do Estado de Minas Gerais aprova:

Àrt. i - O art. 225 da (:oisutL)içâo do Estado fica acrescido do seguinte 3°:
"Art. 225 -

3° — Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade nos transportes
coletivos urbanos mediante a apresentação da Carteira de Identidade ou da Carteira de
Trabalho e Prcvidéncm Social, scudo vedada a exigência de qualquer outra forma de identifi-
cação.".

:\rt. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado ... (Nome do primeim .rzgi;aicJio)

Justificação: O benefício da gratuidade nos transportes coletivos urbanos já foi con-
cedido ao) idoso pelo legislador federal. Entretanto, nossa proposta faz-se necessária,
a fim de evitar a exigência descabida de documentos por pessoas sem autoridade para
tal. Propomos que o usuário seja identificado pela Carteira de Identidade ou pela
(;arteira de Trabalho e Previdência Social. A uniíormizaçào trará benefícios às con-
cessionárias e, principalmente, ao idoso, garantindo-lhe o passe livre mediante a apre-
sentação de um ou outro documento.

Ementa

Fórmula de
promulgação
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Modelo n' 15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° .../...

Acrescenta parágrafo ao art. 199 e dá nova redação ao "caput"
do art. 212 da Constituição do Estado.

A Assembléia legislativa do 1stado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 - O arr. 199 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigorar
como 1°:

"Art. 199 -
2° - O Istado destinara à Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e à Universidade Estadual de Montes

Claros - Linimomes - recursos correspondentes a l'o (um por cento) da receita orçamentária corrente do Estado, excluída
a parcela de arrecadação de impostos transferida aos Municípios na forma do art. 150, os quais serão repassados em
parcelas mensais equivalentes a um doze avos, no mesmo exercício, administrados privativamente por essas universidades e
distribuídos da seguinte forma:

- 90o (noventa por cento) para a Uemg;
Ii - I0".o (dez por cento) para a l.Jnimonrcs.".
Art. 2° - O 'captmt" do art. 212 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 212 - O Estado manterá entidade de amparo e fomento à pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos,

necessários à sua efetiva operacmonalizaçao e por ela privativamente administrados, correspondentes a 10 (um por
cento) da receita orçamentária corrente do Estado, excluída a parcela de arrecadação de impostos transferida aos
Municípios na forma do art. 150, os quais serão repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos,
tio mesmo exercício".

Àrr.3° - Esta emenda à Constituiçào entra em vigor na data de sua publicação.

Sala tias Reuniões, ... de... de

Depurado ... (Nome do pm/L'ia iií,walário)

Justificação: (.)s dispêndios do Estado têm impossibilitado a efetiva aplicação das disposicões contidas na Carta minei-
ra relativamente à transferência de 3 1 0 dos recursos orçamentários para a Fapemig. A referida instituicào, em nenhum
nuimento de sua história, conseguiu receber o montante previsto no art. 2121 . Além disso, a implantação da L1 emg, apesar
de ser realidade jurídica, encontra óbice de natureza financeira para sua efetiva concretização.

A proposta de emenda à Constituição ora submetida ao exame de nossos pares ob j etiva resolver, de forma concreta, a
dupla questào apresentada, qual seja a de garantir recursos tanto para a efetiva implantação da Letng como para o fomento
da ciência e tia tecnologia. Da mesma forma, como a 1)nnnontes vem-se destacando em todo o Estado pelo seu profícuo e
eficiente trabalho, é justo garantir-lhe recursos para que possa continuar e ampliar os programas que vem executando.

Sendo essas as razoes por que apresentamos esta proposta de emenda à (;(-)nsutuiçào, contamos com o apoio dos
nobres pares para que seja aprovada.
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Modelo n° 16

ÍFpígrafc

Fórmula de
alteração

EMENDA

ESTRUTURA E PADRONIZAÇÃO

EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° .../...

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Fica o Poder lxccuuv() autorizado a conceder às cooperativas parcelamento de

Texto
crédito tributário formalizado até 31 de dezembro de 1997, inscrito OU [ião cm dívida ativa, ajui-
zada ou nao sua cobrança, em ate cem parcelas mensais, com juros de 1% (um por cento) ao incs.

Parágrafo único - O disposto no 'caput' deste artigo nào implica pagamento de multa morató-
ria ou isolada.".

Sala das Rcuniôes. ... de ... de

Fecho

Deputado

Justificação: As cooperativas cm atuação no Estado, sobretudo as de produtores rurais, en-
frentam atualmente prcocupantc situação financeira A concessão de parcelamento de suas

justificação dívidas para corri a Fazenda Pública em até 100 pagamentos mensais, com perdão de multas,
viabilizará a quitação de seus débitos em curto prazo, contribuindo para o aumento imediato
da arrccadaçào estadual. Pela justiça e pela oportunidade desta emenda, esperamos contar
com o apoio dos nobres pares a sua aprovação.
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ÍO(klO ii" 17

EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1...

Suprima-se o inciso 1V do art. lO.

Sala das Reuniões, ... de ... de
Deputado _.

justificação: O art. 10 do projeto prevê a possibilidade de contrataçâo "para atender a necessidade temporária, de
excepcional interesse público", desde que destinada aos fins especificados em seus incisos 1 a IV

O inciso IV prevê a contratação "para atender a outras situações consideradas de excepcional interesse público,
definidas em lei específica". Na forma em que se encontra redigido, tal dispositivo poderá ensejar contratações
desenfreadas e irregulares. mediante o argumento genérico e subjetivo de "excepcional Interesse público".
í	

JivIo do aspoi7I/i objeto da emendar

"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 mio é considerado
servidor público.

Parágrafo unico - A contratação prevista no artigo se fará exclusivamente para:
- atender a situação declarada de calamidade pública;

11 - permitir a execução de serviço técnico por profissional de notória especialização, inclusive de nacionalidade
estrangeira, nas hipóteses do art. 11 da 1.ci n° 9444, de 25 de novembro de 1987;

111 - censo destinado a coleta de dados para a execução de plano de governo;
IV - atender a outras situações consideradas de excepcional interesse público, definidas em lei específica.".

Modelo n°18

EMENDA N° ... AO PROJETO DE LEI N-.../...

Dê-se ao "caput" do art. 13 a seguinte redação:

"Art. 15. - Na esfera do Poder Executivo, a orientação normativa e a supervisão geral das atividades decorrentes da
aplicação desta lei competem à Secretaria de Estado de Recursos 1 lumanos e Administração, ouvida a Procuradoria-Geral
do Estado quanto às questões de natureza jurídica.".

Sala das Reuniões, ... de ... de
Deputado

Justificação: Em sua forma original, o "caput" do art. 15, ao especificar "ouvida, previamente, a Procuradoria-Geral do
Estado, relativamente à orientação nortflati\a", previa a competência da Procuradoria-Geral do Estado para opinar sobre
questões relativas à orientação m)rmativa das atividades decorrentes da aplicação da lei gerada pelo projeto em discussão.

Pretende a emenda restabelecer a autonomia normativa da Secretaria de Estado de Recursos 1 lumanos e .\dministra-
çào, autonomia essa inerente a todas as Secretarias de Estado. É imprópria. portanto, a subordinação daquela Pasia à Pro-
curadoria-Geral quanto à orientaçít() normativa, ressalvados os casos em que a orientação se refira a aspectos jurídicos,
estes sim de competência da Procuradoria, conforme disposto no arr. 128 da Constituição do 1'stado.

1 'xio do dipi.aiIio objeto da tfflefldci
'\rt. 15 - Na esfera do Poder Executivo, a orientação normativa e a supervisão geral das atividades decorrentes da

aplicação desta lei competem à Secretaria de Estado de Recursos l-!utnanos e Administração, ouvida. previairiente, a
Procuradoria-Geral do Estado, relativamente à orientação normativa.

1° - Compete à Secretaria de Estado de Recursos humanos e Administração, por meio do Instituto Estadual de
Desenvolvimento de Recursos 1 humanos, estabelecer as diretrizes e exercer a supervisão e o acompanhamento refe-
rentes à reali/acào de concursos, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional.

. 2° - No prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da publicação desta lei, a Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e :\dministraçào fará o levantamento das vagas existentes e realizará os concursos públicos relati-
vos às vagas apuradas.".
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Modelo n" 19

EMENDA N° ... AO PROJETO DE LEI N'.../...

Acrescente-se ao art. 40 a palavra "preferencialmente", após o termo "instaladas".

Sala das Reuniões, ... de ... de
Deputado

Justificação: A expressão que pretendemos acrescentar por niei() desta emenda visa (lar à norma contida no
dispositivo mais flexibilidade, já que o critério nela definido nem sempre poderá ser observado, de maneira estrita,
pelo Iribunal. O que se objetiva, na verdade, é que, no caso de haver mais de uma comarca onde se cogite da
instalação de turma recursal, seja dada preferência àquela que atenda à exigência consignada no artigo, admitidas
outras hipóteses, nos casos em que o cumprimento de tal exigência se mostre inexequível ou inconveniente.

'I'xlo do dispositii'o objeto da emendiz

"Arr. 40 - As turmas recursais serio instaladas nas comarcas onde haja, no mínimo, quatro Juízes titulares.".

Modelo n° 20

EMENDA N° ... AO PROJETO DE LEI N° .../...

Acrescente-se ao art. 13 o seguinte parágrafo único e, ao final do inciso 111 do 1" do art. 18, a expressão que segue:

"Art. 13 -
Parágrafo único - Na publicação da lei alterada, os dispositivos que tenham sido objeto de alteração serão seguidos da

ideiititicaçao da lei que os alterou e do procedimento utilizado, nos termos deste artigo.

Art. 18— (...)

III (...) observado o disposto no parágrafo único do art. 13.".

Sala das Reuniôes, ... de ... de
Deputado . --

Justificação: A modificação que pretendemos com esta emenda visa snnplificar o trabalho de investigação e pesquisa
das leis na Assembléia. Com a dinâmica do processo legislativo, torna-se cada vez mais complexo o trabalho de reconstru-
ção de fontes, o qual será substancialmente facilitado se se identificar na publicação norma que tenha alterado anterior-
mente o dispositivo.

f7
xi0 dos dio.ciiiz;os oh/elo da emenda:

"Art. 13 - A alteração da lei poderá ser feita mediante:
1 - atribuição de nova redação a dispositivo;
II - -acréscimo de dispositivo;
III - revogação de dispositivo.

Art. 18 - A Assembléia Legislativa e o Poder Executivo manterão, mediante convento, para fins de atualização, banco
nforinatiado de leis estaduais, acessível à populaçào por meio da internei.

1" () banco conterá, nos termos a serem definidos em regulamento próprio:
1 - o texto atualizado da Constituição do Estado e das leis estaduais;
11 - o texto original das leis alteradas;
111 - as notas, remissões e informações úteis ao entendimento da legislação."
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Modelo n" 21

REQUERIMENTO

ESTRUTURA E PADRONIZAÇÃO

Epígrafe

\7OCatiV()

kxto

Fecho

REQUERIMENTO N° .../...

lxcdentissitno Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V Exa., nos termos do art. 103, III. "a", do Regi-
mento Interno, seja encaminhada correspondência ao Secretário de Estado de Educação, solici-
tando se determine, com a possível urgência, a execução da reforma da Escola Estadual de Ferreiras,
situada no Distrito de Ferreiras, no Município de São Gonçalo de Sapucaí.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado ...

Justificaçào

Justificação: ;\ par da exigência de mais qualificação e melhor remuneração dos profissio-
nais da área da educação, é forçoso reconhecer a necessidade de os prédios escolares terem infra-
estflitura.

São Gonçalo do Sapucaí, orgulhosamente, inclui-se entre as várias cidades históricas de Minas
Gerais.

O Distrito de Ferreiras, pertencente a esse próspero Município, conta com uma escola esta-
dual que se dedica à educação de j ovens, com alto padrão de ensino e uma filosofia orientada
pelos melhores valores éticos e morais. No entanto, a Escola Estadual de Ferreiras encontra-se
em precárias condiçoes de funcionamento, faltando-lhe infra-esinitura que possibilite aos alunos
um bom aprendizado). Urge, portanto, pie as autoridades afetas ao setor providenciem, com a
possível urgência, a reforma da referida escola, ob jeto deste requerimento.
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Modelo d 22

REQUERIMENTO

Excelentissinio Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O Depurado que este subscreve requer a V Exa., nos termos do art. 103, III, "e", do Regimento Interno, seja consig-
nado nos anais da Casa voto de congratulações com o Centro Federal de l'ducaçào Tecnológica de Minas Gerais -
Cefet-MG --, p°r ocasião dos 80 anos de sua fundação.

Requer, ainda, que (lesse voto se dê ciência ao Diretor-Geral do Cefet-MG.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: Em decorrência do Decreto no 7366. de 23/9/1909, que instituiu o ensino profissionalizante no Brasil,
instalava-se, uni ano depois, em Belo 1-lonzonte, a Escola de Aprendizes e Artífices, que deu origem ao atual Cefer-MG.

Com 32 alunos e 10 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 Cefct-MG passou por várias transformações desde sua fundação, em 1910, sempre corri o objetivo de adequar o
ensino profissionalizante à demanda de mão-de-obra. Conta atualmente 9 cursos do 2° grau: Eletrônica, Fletrotécnica,
Edificações, Estradas, Mecânica, Química, Saneamento, Eletromecânica e Informática. lm nível superior, ministra os cursos
de 1:iig'iharia Elétrica e Mecânica. Possui, tainbéni, pós-graduação e habilitação de professores do 2° grau.

A instituição oferece cursos permanentes e não permanentes, visando atender a necessidades do setor rndustnal.
Portanto, há 80 anos, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - Cefct-MG - contribui para a

formação de mão-de-obra técnica, ocupando uma sólida posição no cenário educacional do País.
Vivendo o presente com os olhos no futuro, o Ccfct-MG destaca-se entre os pilares da educação profissionalizante em

nosso Estado, motivo pelo qual este requerimento certamente merecerá a aprovação de nossos pares.

Modelo n`23

REQUERIMENTO N'.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do 1.sta(h de Minas ( krais:

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 233, XII, do Regimento Interno, requer a V. Exa. sejam
solicitadas ao Secretário de Estado de Assuntos Municipais informações acerca dos programas desenvolvidos 10r
aquela Pasta desde 1995, especificando o número de contratos e convênios firmados, o montante dos recursos
aplicados por esses programas, bem como os destinatários de tais recursos.

Sala das Reuniws, ... de ... de

Deputado
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Justificação: Considerando a importância estratégica da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, iflOrnielite no
que tange á integração entre as ações do Estado e dos Municípios, bem corno o grande volume de convénios firmados por
aquele órgão, entendemos ser atribuição deste Parlamento examinar, de maneira mais acurada, os programas executados
pela mencionada Pasta.

A providencia ora requerida se insere na esfera de competéncla desta Casa, sendo pertinente e oportuno o seu escopo,
em vista da atual conjuntura política, econômica e adrnniistrativa do Estado.

Dada a relevtncia, para o Estado, das ações sobre as quais versa o pedido de informações, pedimos o apoio deste
Plenário

Modelo n`24

REQUERIMENTO N° .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Istado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - l)ERMG -,
solicitando o alargamento da estrada que liga o Distrito de Boa 1 amilia, no Município de Muriaé, ao Município de Santana
de Cataguases.

Requer, ainda, que se faça constar do expediente cópia de inteiro teor da justificação que fundamenta este requerimento.

Sala das Reuniôes, ... de ... de

Deputado

Justificação: Situado entre o final da Serra da Mantiqueira e os contrafortes da Serra do Mar. o Município de Muriaé,
ao qual pertence o Distrito de Boa Família, lidera a produção de cereais e de leite em sua mie ror região, contando
com um setor agroindustrial em franco desenvolvimento e boas vias de acesso e de escoamento da produção.
Entretanto, urge melhorar as condições da estrada que liga o Distrito de Boa Família ao Município de Santana de
Cataguascs, pois, sendo ela estreita e precária, impossibilita a passagem de veículos de grande por. O alargamento
dessa estrada irá melhorar o transporte da produção do Distrito e o transporte de passageiros, beneficiando o
intercâmbio entre as comunidades.
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Modelo ii" 25

REQUERIMENTO

Excclentissimo Senhor Presidente da Comissào de Constituição e Justiça:

Com vistas ao aperfeiçoamento do Pro jeto de Lei n° .../..., que cria a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio
Samburá, o I)cputado que este subscreve, relator da matéria, requer a V Exa., nos termos reirnentais, se ja a proposição
baixada em diligência ao Instituto Fstadual de Fk)rcstas - 1FF -, solicitando que sejam enviados a esta Cornissào, se hou-
ver, os estudos técnicos de que trata o § 2° do art. 22 da Lei Federal n° 9.985, de 18/ '/2000,  e outras informações
Pcrtmentes.

Sala das Comissões. ... dc ... de

Deputado

Justificação: As informações que se visa obter por meio da diligência ora solicitada são essenciais à eficácia da APA
Bacia do Samburá, pie se propõe instituir e que se caracteriza como poderoso instrumento de planejamento regional, esta-
belecendo uma nova forma de convívio harmônico entre o rio e a comunidade, com um aproveitamento mais racional dos
recursos naturais da Bacia 1 lidrográ fica do Rio São Francisco.

Modelo n' 26

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° /

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

.\ po )pc)siça() cm cpiratc, de autoria da Deputada .., objetiva definir os direitos e as obrigações dos usuários
do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

Publicado no "Diário do Legislativo" em .1.1.... foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, preliminarmente, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, lii, "a", do Regimento Interno,
manifcstarsc quanto	apcctos de j uridicidade, con'.timcionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O transporte roduviario inrerinunicipal de passageiros é explorado por empresas particulares, cm regime de concessão,
nos termos do disposto no art. lO, IX, da Constituição mineira, obedecendo, ainda, às disposições da 1.ei n° 10.453, de
23/2/91, que versa sobre a concessão e permissão de serviços públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais, bem como
às demais normas aplicáveis ao caso.

Poder-se-ia dizer, em urna primeira avaliação da matéria, que a proposta parlamentar não estaria trazendo novidade ao
ordenamento jurídico, urna vez que a maior parte de seus disposiuvos, de algum modo, corresponde a preceitos já estabeleci-
dos, especialmente no Regulamento do Transporte Coletivo Inrermunicipal, de que trata o Decreto n° 32.656. de 15/3/91.

A proposta apresentada, porém, deve ser tomada como original especiÍtcamcnte pelo mérito de consolidar, cm um úni-
co estatuto legal, os direitos e as obrigações dos usuários do serviço. Cria-se, deste modo, () que poderia ser denominado
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Código de Proteção dos Usuários do Transporte Rodoviário lntcrmunicipal de Passageiros: são explicitados OS direitos dos
usuários do SerVIÇO de transporte e as disposições relativas às suas obrigações, é disciplinado o transporte de bagagens e
são estabelecidas as penalidades a serem aplicadas aos concessionários que não observarem o disposto na norma jurídica.

Inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria mediante lei, devendo a proposta ser apreciada por esta
Casa Legislativa, nos termos do que dispõe o art. 61, XIX. da Constituição mineira.

Não se vislumbra, ademais, vício no que tange à inauguração do processo legislativo, poisa matéria de que cogita a
proposição não se encontra arrolada entre as de iniciativa  privativa, previstas no art. 66 da Constituição do [siado.

Entendemos ser necessária a supressão do preceito constante do 2° do art. 4° do pro jeto, já que esta Casa Legislativa
nào tem a prerrogativa de legislar sobre direito civil, matéria de competência privativa da 1niào, nos termos do art. 22, 1,
da Constituição da República. Vale ainda dizer, para justificar a supressào proposta, que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor adotou como princípio a reparação total de possíveis pre juízos suportados pelo cidadão lesado quando das
suas relações no mercado de consumo. É o que se conclui do preceito constante do art. 6°, VI, daquele diploma legal, que
assegura "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos".

O 2° do art. 4° do projeto em exame afronta, portanto, não apenas a Constituição da República, mas também o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve ser excluído do texto da proposição, o que fazemos
por meio da VImenda ri" 1

Conclusão

1 m face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 0 ••• com ii
1 'tnenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1

Suprima-se o § 2° do art. 4°.

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente

relator

Modelo n° 27

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° .../...

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado ....o Projeto de Lei ti ' .../..., resultante do desarquivamenio do Pro j eto de Lei n" •.. 1.... P SSil)i-

lita aos membros de Igrejas Adventistas matriculados na rede pública estadual de ensino a dispensa dos exames de avalia-
ção curricular flOS dias de culto dessa religião.

Publicada no "Diário do Legislativo" de .../...I..., foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e
de 1 ducaçào, Cultura. Ciência e Tecnologia.

\"ern a matéria preliminarmente a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do ao. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno.

Fu nd ain eu Lação

() projeto cm exame tem por objetivo conceder aos alunos adventistas matriculados na rede pública estadual de 1° e 2°
graus a dispen . a dos exames de avaliação curricular realizados nos dias de culto dessa religião.

Nos termos da proposição, "serão consideradas adventistas todas as pessoas que, por respeito à religião, guardarem os
dias de sexta-feira, após as 18 horas, e o sábado". O projeto contém dispositivo que exige a comprovação da condição de
adventista mediante declaração da igreja a que a pessoa pertence.
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1)etermma, ainda, que os estabelecimento,,; de ensino da rede pública estadual definam, no calendário escolar, as datas
para a segunda chamada dos exames que os alunos advenustas deixarem de realizar cm decorrência dessa medida.

Cumpre ressaltar que a I.ci Federal o° 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional . consagra o
principio da gestão democrática do ensino público, deferindo aos estabelecimentos de ensino autonomia para elaborar sua
proposta pedagógica, em articulação com as família ,,, e a comunidade, ob j etivando a integração da escola com a sociedade,
consoante dispõe seu art. 12. Ora, urna lei estadual editada nos termos preconizados pelo projeto acabaria por limitar o
alcance da Lei n° 9.394, porquanto estaria impondo aos estabelecimentos de ensino um modo de proceder prefigurado
para uma situação que seguramente se inscreve no âmbito de competência decisória das escolas. Estas se veriam destituídas
da autonomia que lhes outorga a legislação federal para decidirem, com as pessoas interessadas, acerca de questões como a
de que trata o projeto. O nosso ordenamento jurídico não comporta contradição entre lei estadual e lei federal, resolvendo-
se a antinomia pela prevalência desta última.

Outrossim, deve-se consignar que a Constituição da República dispensou tratamento específico para as c 1 uestcTes de
fundo religioso, demonstrando a importância de que se reveste a matéria. A propósito, cabe transcrever o disposto
no inciso VI do art. 5°:  F inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias". Vale reproduzir,
ainda, a redação do inciso VII! do mesmo art. 5°: "Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recu-
sar-se a cumprir prestação alternativa".

Tais dispositivos, contudo, só fazem reforçar o caráter laico do Estado brasileiro, que, precisamente por respeitar a
diversidade de religiões, admitindo a coexistência de várias delas, deve abster-se de editar normas jurídicas que digam res-
peito a uma específica, â maneira do disposto no projeto em tela. A prosperar um projeto de lei com esse conteúdo e
tendo em vista a coexistência, no País, de inúmeras tendências religiosas, cada qual corri suas particularidades, o
l';srado poderia ver-se na contingência de produzir todo um plexo normativo voltado especificamente para o
disciplinamento das mais variadas singularidades de c:ida rehgi:i , o que é totalmente desarrazoado.

Conclusão

Fm face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionaidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° ./...

Sala das Comissões. ... de ... de

Presidente

relator

Modelo n" 28

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° /

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei cm análise, dc> Deputado ....tem por objetivo garantir a gratuidade do exame do ácido desoxi.rribonucléico
— I)N.\ - em casos de investigação de paternidade, para a população carente,

Examinado preliminarmente pela (;OmlSSàO de Constituição e Justiça, que conckuu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, vem agora e) projeto a esta Comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O exame do I)NA vem-se consolidando como prova de real necessidade nas ações forenses de investigaçào de paterili-
dade, principalmente em virtude de seu caráter objetivo e da grande margem de certeza que oferece. Apesar de diversas
provas poderem ser empregadas nos processos judiciais desse tipo, elas se caracterizam como provas subjetivas, não ofere-
cendo a mesma confiabilidade do exame do DNA.
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O resultado dos laudos periciais e os outros tipos de prova, assim como o exame do DNA, não são vinculativos, isto é,
não obrigam o Juiz a decidir no mesmo sentido dos resultados. Entretanto, não resta dúvida de que constituem base impor-
tante para o veredito.

À Lei Federal n 1.060, de 512/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados,
determina, em seu art.3°, as isenções a que t&m direito OS beneficiários. Tais isenções, todavia, não englobam as despesas
com a realização de exames especiais, como o do DNA, mas apenas os honorários dos peritos.

Os beneficiários da assistência judiciária obtcm, por meio dos órgãos do [siado, vários tipos 1e pendas médicas, tais
como exames para verificação de incapacidade física ou mental ou para diagnóstico de doenças.

() projeto de lei apresentado complementará a assistência que já é oferecida aos beneficiários, na medida cnn que o
1 stado, mediante convênios com entidades públicas ou privadas, proporcionara a realização do exame do l)N.\, até que se
capacite plenamente para realizá-lo.

A realização gratuita do exame em questão traria, indiscutivelmente, benefícios à parcela da comunidade que necessita
do teste e não dispõe de recursos para realiza-lo. Além disso, as decisões judiciais se processariam de forma mais rápida, o
que seria oportimo e desejável.

Mencione-se, por fim, que a comprovação da paternidade é um meio importante não só para adquirir o direito à filiação
ou à herança, corno também para adquirir alimentos. Um dos requisitos previstos pela l.ei Federal li' 5.478. de 25/7/68,
lata se ingressar com tal açào é a demonstração de parentesco, que pode ser feita por meio da comprovação da paternida-
de.

O projeto cnn qucsrào, dessa forma, vem instrumentalizar o acesso dos carentes à Justiça, conforme dispõe a nossa
Carta Magna:

—Art. 50 ()

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência  de recursos;".

Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei i)° .1.... no 1 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente

relator
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Modelo ti' 29

PARECER PARA O 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N° /

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

I)c autoria da Deputada ..., o projeto dede lei em tela dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de testes
sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo vírus HTI.V e de seu tratamento pelos hospitais públicos do Estado
de Minas Gerais.

A proposição foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi o projeto encaminhado de Saúde,
que, em sua análise do mérito, Opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n o 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissào emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto no art. 188, c/c o art. 102, Vil,
do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto cru epígrafe obriga os hospitais públicos do F.stado a oferecer os testes sorológicos para o
diagnóstico da infecção l)(. 1 0 vírus 1 ITI.V, bem como seu tratamento. Além disso, atribui à Secretaria de Estado
de Saúde a tarefa de fiscalizar o cumprimento da lei, promover campanha de divulgação e estabelecer os
critérios para a sua realização. De acordo com o parecer da Comissão de Saúde, o 1l1LV, isolado em 1980, é
um retrovírus que infecta células T humanas e é classificado em dois tipos: o tipo 1, que pode provocar doença
neurológica e leucemia, e o tipo 2, cujos efeitos ainda não foram comprovados.

Atualmente, o Ministério da Saúde, pela Portaria MS/SAS n° 163, de 3/12/93, da Secretaria de Assistência
à Saúde, permite o procedimento proposto no projeto, qual seja o exame anti-l-ITI.V 1-11. Assim, o l'stado
não terá impedimento para implementar as diretrizes da proposição, uma vez que o procedimento já está
autorizado pelo Sistema Clmco de Saúde - SUS-

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto poderá representar aumento da despesa pública,
pois um novo serviço laboratorial será oferecido à popu o população. N entanto, a (:(-)ist1tuição) Federal considera a
defesa da saúde matéria de competência concorrente entre a União e o Fstado. Ademais, como o precoce
diagnóstico, o aconselhamento e a atenção aos portadores do vírus 1 ITLV tèm importáncia para a saúde pública,
entendemos que deve prosseguir a tratnitação do projeto nesta Casa.

Finalmente, ressaltamos que, mediante a apresentação do Substitutivo n° 1, a Comissão de Saúde buscou ade-
quar o projeto às rotinas operacionais do Sistema Único de Saúde.

Conclusão

Em face do exputo. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n 0 ... /..., no 1° turno, tia forma do Subs-

titutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente

relator
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Modelo O 30

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N .../...

Comissão de Administração Pública

Relatório

1)e autoria do Governador cio l.stado. o Projeto de Lei n° ' .1... dispõe sobre as parcerias público-privadas e dá outras
providencias.

Aprovado no 1" turno na forma cio Substitutivo n° 3, retorna agora o Projeto a esta Comissão para receber parecer
para o 2° turno, nos termos do arr. 102. 1, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Segue. anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposiçao em análise disciplina o Programa de Parcerias Público-Privadas - PPP -, que representa uma nova forma
de atuação conjunta dos setores público e privado na implementaçào de empreendimentos de infra-estrutura e prestação
de serviços públicos.

Trata-se de um grande avanço na legislação mineira no que se refere ao estabelecimento de urna norma jurídica
que consolide, de maneira clara e precisa, a forma como se dará esse relacionamento. Constitui também o PPP uni
importante instrumento para que o governo do Estado não só incentive o setor privado a investir em grandes
emprccnclimernos, fomentando, assim, o desenvolvimento de Minas, corno também garanta à população a prestação de
serviços públicos mais eficientes e de melhor qualidade.

Não se pode deixar de mencionar que as parcerias surgem como uma via alternativa e moderna para que o V.stado,
diante da grave crise fiscal por que vem passando, consiga suprir o déficit (te projetos estrururadores, essenciais ao seu
desenvolvimento.

O projeto suscitou ampla discussão no 1° turno, tanto nas comissões pelas quais passou quanto em Plenário.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça - C(:J - estudou, de forma profunda e acurada, a proposição e,
por meio do Substitutivo n0 1, efetuou a adequação do seu texto às normas constitucionais e legais florteíldOras da matéria.
As comissões que a sucederam apresentaram importantes contribuições ao projeto, que foi aprovado em Plenário na forma
cio Substitutivo n° 3, proposto por esta Comissão. Ial substitutivo, além de encampar todas as alterações conudas no
Substitutivo n° 1, cia CCI, e nas Emendas n° l a 13, das comissoes, abarcou grande parte das sugestões propostas pelos
parlamentares cm Plenário. Assim, o Subsiituu'o n" 3 reflete todo o entendimento havido entre os grupos políticos desta
Casa com o objetivo de aprimorar a matéria e zelar pela primazia do interesse público.

Na forma corno foi aprovado no 1° turno, o projeto permite a celebração de contratos de parceria para a prestação de
serviços públicos; para a construção, a ampliação. a manutenção, a reforma e a exploração de bens públicos ou de uso
público e para a gestão e a implantação de empreendimento público. Tais atividades poderão ocorrer em diversas áreas de
interesse social, como educação, saúde, assistência social, transporte público, saneamento básico, segurança, sistema pciutcn-
ciário, defesa, justiça, ciência, pesquisa, tecnologia e agronegocio, entre outras.

Ressalte-se que não será considerado PPP o contrato que determinar a realização de obra sem atribuir ao contratado o
encargo de mantê-la e explorá-la por, no mínimo, 48 meses. Da mesma forma, estão excluídos do conceito de parceria
público-privada os contratos que tiverem por objeto a mera terceirmzaçào de mão-de-obra; a prestação isolada, não envol-
vendo conj unto de atividades, e os contratos de concessão e permissão com prazo inferior a cinco anos e valor inferior a
R$20.000.000,00. Tais normas imprimem ãs parcerias um caráter de contratação especial, na qual os contratados deverão
realizar vultosos empreendimentos e, por isso, serão protegidos com garantias específicas.

O governo, para organizar a sua atuaÇà() na celebração desses contratos e tornar públicos os seus objetivos, elaborará
anualmente um Plano lstadual de Parcerias Público-Privadas, que conterá todos OS projetos a serem desenvolvidos no
período. O plano deverá ser elaborado pelo Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas e aprovado pelo
Governador do Estado após a realização de consulta pública. Ademais, para que um projeto seja inserido no plano, é ne-
cessária a apresentação de um estudo detalhado, ctie comprove nau só a vantagem econornica e operacional da proposta
Para o Estado e o'ulinent() da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de execu-
ção direta ou indireta, como também a viabilidade dos indicadores de resultados a serem adotados e de parametros que
vinculem o montante da remuneração do parceiro aos resultados por ele atingidos.
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1 importante destacar que, na forma como foi aprovada no 1° turno, a proposição assegurou à população o acesso a
todos os dados e informações que embasarem os projetos de parceria.

A proposição cuidou, também, de delinear claramente as competências que não poderão ser delegadas ao particular
quando da celebração do contrato de PPP. São elas: a edição de atos jurídicos com fundamento cm poder de autoridade de
natureza pública; as atribuições de natureza politica, policial, judicial, normativa ou regulatória e que envolvam poder de
polícia; a direção superior de órgàos e entidades públicos, bem como a que envolva o exercício de atribuições indelegáveis,
e a atividade de ensino que envolva processo pedagógico, sem prejuízo de outras, já estabelecidas em lei.

Visando aprimorar a proposiçào, apresentamos a Emenda n° 1, que estabelece a possibilidade de o Estado, desde
que previsto no contrato de PPP, efetuar o pagamento rias parcelas devidas ao parceiro diretamente em favor da
instituiçào financiadora do projeto de parceria. Busca-se, com tal proposta, a simplificação das operações financeiras
decorrentes do contrato, evitando que o Estado pague ao parceiro e este repasse o valor à instituição financiadora.
Trata-se, em suma, de uma simples transferència de recursos já devidos pelo Estado, medida que diminuirá o custo
das operações financeiras decorrentes do contrato. l preciso, também, esclarecer que não se trata de uma garantia
ao financiamento tomado pelo parceiro, uma vez que esse repasse de recursos do Estado em favor da Instituição
finaticiadora está limitado ao valor pactuado com o parceiro e condicionado ao seu desempenho na execução do
serviço ou da obra contratada.

,catamos, também, a sugestão da Deputada ... de se elucidar que a competência do parceiro para praticar atos
inerentes ao processo de desapropriaçào se dará nos limites da delegação previstos na legislação federal cicie rege a
matéria. Para tanto, propomos alterar a redação do inciso VI do art. 14 cio vencido. Com  o mesmo objetivo, a Emenda
n° 3 pretende explicitar que a remuneração do parceiro por meio da transferência de bens móveis e imóveis se dará
na forma da lei.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° ... 1... na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n° 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1

Acrescentem-se os seguintes	2° e 3° ao art. 15, renumnerando-se os demais:

"Art. 15— ( ... )
§ 2° - Desde que haja prevào expressa no contrato de parceria público-privada, o Estado poderá efetuar o pagamento

das parcelas devidas ao contratado, apuradas nos termos do § l deste artigo, diretamente em favor da instituição que financi-
ar o objeto do contrato de parceria público-privada.

3° - O pagamento a que se refere o : 2° deste artigo se dará nas mesmas coiicliçôes pactuadas com o parceiro,
limitado, cm qualquer caso, ao montante apurado e liquidado em favor deste.".

EMENDA N° 2

\crcscentcsc no inciso VI do art. II a expressão "atos delegáveis da" após a expressão "incumbir-se de".

EMENDA N'3

\cresccnte-se no inciso IV do art. 15 a expressão "na forma da lei - após a palavra "imoveis'.

Sala das Comissões. ... de ... de

Presidente

relator

142



PROJETO DE LEI N" .../...
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Púbhco-Privadas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTL'Lo 1
DISPOSIÇÕES (;FR\Ts

Art. 1° - Esta lei institui o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, destinado a disciplinar e promover a reali-
zação de parcerias público- privadasno àml)ito da administração  pública estadual.

Parágrafo ÚIUC() - As parcerias público-privadas de que trata esta lei constituem contratos de colaboração entre o
lIstado e o setor particular por meio dos quais, nos termos estabelecido,, cm cada caso, o ente privado participa da
implantação e do desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público, bem como da exploração e da gestão
das atividades deles decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos e sendo remunera-
do segundo o seu desempenho na CXCCUÇãO das atividades contratadas.

Ari. 2° - O programa de que trata esta lei observara as seguintes diretrizes:
- eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos recursos públicos;

11 - qualidade e continuidade na prestação dos serviços;
III - universaiizaçào do acesso a bens e serviços essenciais;
IV - respeito aos direitos dos usuários e dos agentes privados responsáveis pelo serviço;
V - garaiiiia de sustenrabilidade econômica da atividade;
VI - estímulo à competitividade na prestação de serviços;
VII - responsabilidade fiscal na celebração e execução de contratos;
VIII - indisponibilidade das funções reguladora, controladora e fiscalizadora do Estado;
IX - publicidade e clareza na adoção de procedimentos e decisões;
X remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho;
XI - participação popular, mediante consulta pública.
Art. 3° - As ações de governo relativas ao programa serão estabelecidas tu Plano 1 stadual de Parcerias Público-Priva-

das, a ser elaborado nos termos do art. 7° desta lei.

CAPÍ'I'Ul.() II

DAS 11x;1R1,\S 1l.'BI,I(:o-pRIv\I)As

Art. 4° - As parcerias público-privadas serão celebradas pelo Estado, e por suas entidades da administração indireta.
com o ente privado, por meio de contrato, tios termos do art. II (lesta lei.

Ari. F° - Podem ser objeto de parceria público-privada:
- a prestação de serviços públicos;

11 - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão de instalações de uso público em geral, bem como
de vias públicas e de terminais estaduais, incluídas as recebidas em delegação da L1mão;

III - a instalação, a manutençào e a gestão de bens e equipamentos integrantes de infra-estrutura destinada a utilização
pública;

IV - a iiiipantação e a gestão de empreendimento público, incluída a administração de recursos humanos, materiais e
financeiros;

\/ - a exploração de bem público;
VI - a exploração de direitos de natureza imaterial de rirularidade do Estado, incluídos os de marcas, patentes e bancos

de dados, métodos e técnicas de gerenciarnento e gestào.
§ l - Às atividades descritas nos incisos do "caput" deste artigo poderão ser desenvolvidas tias seguintes áreas:

- educação, saúde e assistência social;
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11 - transporte público;

III - saneamento básico;

IV - segurança, sistema penitenciário, defesa e justiça;
V - ciência, pesquisa e tecnologia;
VI - agronegócio, especialmente na agricultura irrigada e na agroindustrializaçào;

VII - outras áreas públicas de interesse social ou econômico.
2° - Não serão consideradas parcerias público-privadas:
- a realização de obra prevista no inciso II do "caput" deste artigo sem atribuição ao contratado do encargo de

mantê-la e explorá-la por, no mínimo, quarenta e oito meses;

II - a terceirização de mão-de-obra, como único objeto do contrato;
III - a prestação isolada, que não envolva conjunto de atividades;
IV - os contratos de concessão e permissão com prazo inferior a cinco anos e valor inferior a R$20.000.000.00

(vinte milhões de reais).
30 - É vedado ao ente privado o acesso a banco de dados que contenha informações de natureza sigilosa.

Art. 6° - Na celebração de parceria público-privada, é vedada a delegação a ente privado, sem prejuízo de ou-
tras vedações previstas em lei, das seguintes competências:

1 - edição de atos jurídicos com fundamento cm poder de autoridade de natureza pública;
11 - atribuições de natureza politica, policial, judicial, normativa e regulatória e que envolvam poder de policia;

III - direção superior de órgãos e entidades públicos, bem como a que envolva o exercício de atribuições indelegáveis;

atividade de ensino que envolva processo pedagógico.
1"- Quando a parceria envolver a totalidade das atribuições delegáveis da entidade ou do órgào público, a celebra-

ção do contrato dependerá de prévia autorização legal para a cxtinçào do órgão ou da entidade.

2" - Não se inclui na vedação estabelecida no inciso Ii deste artigo a delegação de atividades que tenham por
objetivo dar suporte técnico ou material às atribuições nele previstas.

(;.\I'ÍTIi.() III
DO PLANO lSI\l)U1\l. I)l P.\R( :1 Rl\S P1 B1 ,T(;()-PRIv.\I ).\S

Seção 1

Da Organização do Plano

Arr. 7° - () Poder Executivo elaborará, anualmente, o Plano Estadual de Parcerias Público-l'rivadas, que exporá t:)s
objetivos e definirá as ações de governo no âmbito do programa e apresentará, j ustificadamente, os projetos de parceria
público-privada a serem executados pelo Poder Executivo estadual.

1° - O órgão ou a entidade da admunstraçào estadual interessados cm celebrar parceria encaminharào o respectivo
projeto, nos termos e prazos previstos em decreto, à apreciação do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas -
CGP -, criado no art. 19 desta lei.

2° - Os projetos aprovados pelo CGP integrarão o Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, o qual será submetido
à aprovação, mediante decreto, do Governador do Estado, após a realização de consulta pública, na forma de regulamento.

Art. 80 -- O projeto de parceria que preveja a utilização de recursos provenientes de fundo de parcerias será submetido
a parecer dc) grupo coordenador do fundo, antes de ser aprovado pelo CGP.

Ari. 9° - O CGP, sem prejuízo do acompanhamento da execução de cada projeto, fará, permanentemente, avaliação
geral do Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Seção II

Dos Requisitos dos Projetos de Parceria Público-Privada

Ari. 10 Os projetos de parcerias público-privadas encaminhados ao CGP, sem pre j uízo dos reqwsiios estabelecidos
cm regulamento, deverão conter estudo técnico que demonstre, cm relaçào ao serviço, à obra ou ao empreendimento
a ser contratado:
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- a vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos
públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta;

11 - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, cm função da sua capacidade de aferir, de modo
permanente e objetivo, o desempenho do ente privado cm termos qualitativos e quantitativos, bem como de parámetros
que vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos;

111 - a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do serviço, de ganhos económicos suficientes para
cobrir seus custos;

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado;
V - a nccesstdade, a importância e o valor do serviço em relação ao objeto a ser executado.
Parágrafo único - Fica assegurado acesso público aos dados e às informações que embasaram o estudo a que se refere

este artigo.

Seção III

Dos Instrumentos de Parceria Público-Privada

Art. II - São instrumentos para a realização das parcerias público-privadas:
- a concessão de serviço público, precedida ou não de obra pública;

TI - a concessão de obra pública;
li! - a pernussão de serviço publico;
IV - a subconcessão.
V - outros contratos ou a j ustes adiniiustrauvos.
Art. 12 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no art. 11 desta lei reger-se-ão pelas normas gerais do

regime de concessão e permissão de serviços públicos e de licitações e contratos e atenderão às seguintes exigências:
- indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo contratado e do cronograma de execução, definidos os

prazos estimados para o seu alcance;
TI - definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante adoção de indicadores

capazes de aferir a qualidade do serviço:
111 - estabelecimento de prazo vinculado à amortização dos mvestimentos, quando for o caso, e remuneração do con-

tratado pelos serviços oferecidos:
IV - apresentação, pelo contratante, de estudo do impacto financeiro-orçamentário no exercício em que deva entrar cm

vigor e nos subseqüentes, abrangendo a execução integral do contrato.
l - O contrato só poderá ser celebrado se o seu objeto estiver previsto nas leis do Plano Mineiro de Desenvolvi-

mento Integrado ou do Plano Plurianual de Ação Governamental.
2° - Os editais e contratos de parceria público-privada serão submetidos a consulta pública, na forma de regulamento.
3° - Ao término da parceria público-privada, a propriedade do bern móvel nu imóvel objeto do contrato cabe-

rá -,'i administracao pública, salvo disposição contratual cm contrario.
Art. 13 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no art. Ii desta lei poderão prever mecanismos amigá-

veis de solução de divergências contratuais, inclusive por indo de arbitragem.
1° - Na hipótese de arbitragem, os árbitros serão escolhidos entre pessoas naturais de reconhecida idoneidade e co-

nhecimento da matéria, devendo o procedimento ser realizado de conformidade com regras de arbitragem de órgão arbitral
institucional ou entidade especializada.

2° - A arbitragem terá lugar na Capital do Estado de Minas Gerais, em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as
açôcs necessárias para assegurar a sua realização e a execução da sentença arbitral.

Ari. 14 - São obrigaçoes do contratado na parceria público-privada:
- demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução do contrato;

ii - assumir compromisso de resultados definido pela administração, facultada a escolha dos meios para a execu-
ção do contrato, nos limites previstos no instrumento;

III - submeter-se a controle estatal permanente dos resultados;
IV - submeter-se à tiscaIi2açLo da administração, sendo livre o acesso dos agentes públicos às instalações, às infi,rma-

çôes e aos documentos relativos ao contrato. incluídos os registros contábeis;
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V - sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos expressos previstos no contrato e no edital de licitação;

VI - incumbir-se de desapropriação, quando prevista no contrato e mediante outorga de poderes pelo poder público,
caso cm que será do contratado a responsabilidade pelo pagamento das indenizações cabíveis.

Parágrafo único - Ao poder público compete declarar de utilidade pública área, local ou bem que sejam apropriados ao
desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do contrato e à implementação de proje-
to associado, bem como, ressalvada a hipótese do inciso VI deste artigo, promover a sua desapropriação diretamente.

Ari. 15 - O contratado poderá ser remunerado por meio de uma ou mais das seguintes formas:
- tarifa cobrada dos usuários, nos contratos regidos pela lei federal de concessáo e permissão de serviços públicos;

II - recursos do Tesouro U.stadual ou de entidade da administração estadual;
111 - cessão de créditos do Estado e de entidade da administração estadual, excetuados os relativos a impostos;

IV - transferência de bens móveis e imóveis;
V - títulos da (lívida pública, emitidos com observância da legislaçào aplicável;
VI - cessào do direito de exploração comercial de bens públicos e outros bens de natureza imaterial, tais como marcas,

patentes, bancos de dados;
VII - outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados.
§ 1° - A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu desempenho na execução do contrato, e se dará

a partir (li) momento em que o serviço, a obra ou o empreendimento contratado estiver disponível para utilização.
§ 2° -- os ganhos cconomicos decorrentes da modernização, da expansão ou da racionalização de atividade de-

senvolvida pelo contratado, bem como da repactuação das condições de financiamento, serão compartilhados com o
contratante.

§ 3° - Para determinação de prioridade no pagamento, as despesas decorrentes do contrato terão, quando previstas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 1.1)0 -, tratamento idêntico ao do serviço da dívida pública, nos termos do § 2° do art.
9° da Lei Complementar Federal n° 101. de 4 de maio de 2000.

Art. 16 - Os créditos do contratado poderão ser protegidos por meio de:
- garantias reais, pessoais, fidejussórias e seguros;

11 - atribuição ao contratado do encargo de faturamcnto e cobrança de créditos do contratante em relação a
terceiros, salvo os relativos a unpostos, prevista a forma de compensação dos créditos recíprocos de contratante e
contratado;

III - vinculação de recursos do Estado, inclusive por meio de fundos específicos, ressalvados os impostos.
Art. 17 - O contrato e o edital de licitação poderão prever, para a hipótese de inadimplemento da obrigação

pecuniária a cargo do Estado, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação federal aplicável, que:
- o débito será acrescido de multa de 2" (dois por cento) e juros, segundo a taxa em vigor para a mora do

pagamento de impostos devidos à Fazenda Estadual;
II o atraso superior a noventa dias conferirá ao contratado a faculdade de suspensão dos investimentos em

curso, bem como a suspensào da atividade que não seja estritamente necessária à continuidade de serviços públicos
essenciais ou à utilização pública de infra-estrutura existente, sem prejuízo do direito à rcscisào judicial;

III - o valor do debito poderá ser pago ou amortizado com o valor que seria compartilhado com o contratante
nos termos do § 2° do art. 15.

Art. 18 - O contrato de parceria regido pela legislação geral sobre o regime de concessão e permissão da presta-
cão de serviços públicos que não seja remunerado por tarifa cobrada dos usuários e que obrigue o contratado a
fazer investimento inicial superior a R$20. 000 . 000,00 (vinte milhões de reais) não terá prazo inferior a dez e superior a
trinta anos.

(:Apí•ruI.o IV
DISP()SIÇ()F.S FINAIS

Art. 19 - Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGP -, vinculado à Govcrnadoria do
Estado de Minas Gerais.

Cabe ao cc;p elaborar o Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, seus
aditamentos e suas prorrogações.
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§ 2° - O CGP será presidido pelo Governador do Estado e terá cm sua composição, como membros efetivos, o Advo-
gado-Geral do Estado e OS Secretários de Estado de Desenvolvimento l-conómico, de Planejamento e Gestão, de Fazenda,
de Transportes e Obras Públicas, de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e de Meio Ambiente c Desenvolvimento
Sustentável e, como membro eventual, o titular da Pasta diretamente relacionada com o serviço ou a atividade objeto de
parceria público-privada.

- Cabe à Secretaria de Estado de Desenvolvimento EconómiCo, por mcio de unidade operacional de coordenação
de parcerias público-privadas - Unidade PPP -, nos termos de regulamento, executar as atividades operacionais e de coor-
denação de parcerias público-privadas, assessorar o CGP e divulgar os conceitos e metodologias próprios dos contratos de
parcerias público-privadas, bern como (lar suporte técnico na formatação de projetos e contratos, especialiucntc nos aspec-
tos financeiros e de licitação, junto às Secretarias de Estado.

Arr. 20 - Ficam criados no Quadro Especial constante do Anexo 1 da Lei Delegada n° 108, de 9 de janeiro de 2003, os
seguintes cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo:

- dois cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96;
11 - dois cargos de Gerente de Programa, código MG-91, símbolo (;F-01;
III - uni cargo de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo A'1-18.
Parágrafo único - A lotação e a identificação dos cargos de que trata esta lei serão feitas por decreto.

.\rt. 21 - Ficam revogadas a Lei n° 9.44 .1, de 25 de novembro de 1987, e a Lei n° 10.453, de 22 de j aneiro de 1991.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Modelo n° 31.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° .../...
Mesa da Assembléia

Relatório

Por lntCrIiR'dI() da propusicão cru o Deputado ... requer ao Presidente da Assembléia legislativa seja encaminhado
oficio ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, solicitando-lhe informações sobre o convênio que será assinado
entre o Estado e o Município de Corinto visando à instalação do Centro Integrado de Atendimento à Criança, Adolescente
e Família - (ia.... -, no local da antiga U.scola Agrícola do Município.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de .1...!.. e encaminhado à apreciação deste órgào colegiado.
ao (lual cumpre s.bre ele emitir parecer, nos termos do art. 79, Vil!, "e", do Regimento Interno.

Fundam en taç ão

A apresentação do rcqucrimelit() é motivada pelo interesse despertado na sociedade de Corinto por reportagem veicula-
da recentemente cm jornal local. Segundo a matéria, a 1 sco1a Milioii Campos, antiga Escola Agrícola, que atualmente inte-
gra o patrimoni(> do Estado, poderá voltar à responsabilidade do Município com a assinatura de convénio. Situada a 6km
da sede urbana do Município, a entidade, que no passado foi uma das unidades da Febem, será transformada no Centro
Integrado de Atendimento à Criança. Adolescente e Família - Ciacaf -, uni projeto do governo estadual.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2" do art. 54 da Constituição do Estado, que assegura
à Assembléia Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a Secretário de Estado.
Segundo o mesmo dispositivo, a recusa, o não-atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa impor-
tam crime de responsabilidade.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura legítimo exercício do controle, reserva-
do constitucionalmente a este Parlamento, de atos ou omissões de orgaos do Poder Executivo na execução de política pú-
blica. No caso, as informacoes solicitadas são de grande interesse para a sociedade.

Conclusão

F.m face do exposto, opinamos pela aprovação) do Requerimento n° .../...

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, ... de ... de
Presidente

relator
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Modelo if 32

PARECER PARA O 10 TURNO DA PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° .../...

Comissão Especial

Relatório

1)e autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como primeiro Signatário o Deputado ... .a
proposição em epígrafe acrescenta inciso ao art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário elo Legislativo" em .1.1..., foi a proposição distribuída a esta Comissào Especial para receber
parecer, nos termos do arr. 188, c/c o art. III, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem cm vista acrescentar à Constituição do Estado dispositivo estabelecendo a compe-
tência privativa da Assembléia Legislativa para autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de interesse do
1 stado.

() parágrafo único do artigo inaugural da Constituição da República estabelece que todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Lei Maior. Tal dispositivo representa uma
çào do princípio da soberania popular, o qual se acha inscrito no inciso 1 do art. 1° da lei Suprema como um dos funda-
mentos ela República Federativa do Brasil. Por seu turno, o art. 14 explicita os institutos constitucionais mediante os quais
se exerce diretamente a soberania. Tal preceito se acha redigido nos seguintes termos:

"Ari. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante:

1 - plebiscito
11 - referendo;
111 - iniciativa popular".
Assim, o "caput" do artigo remete à lei infraconstirucional o disciplinamento jurídico do plebiscito e do referendo. Em

cumprimento a esse comando constitucional, editou-se a ].em Federal li' ()7()9 de 18/11/98.
Outrossim, o arr. 49, XV, da Constituição Federal estabelece corno competência exclusiva do Congresso Na-

cional autorizar referendo e convocar plebiscito.
A análise da proposição de que ora se cogita há de ser feita à luz dessas disposições normativas, de índole constitucional

e j.nfraconstitucional, bem como a partir de considerações teóricas acerca elo plebiscito e do referendo.
Tais institutos, conforme as disposições constitucionais mencionadas, constituem formas de expressão da soberania P°P'-'

instrumentos de democracia participativa, mediante OS quais a população é convocada para decidir diretamente acerca de
uma questão política ou institucional. Nessas hipóteses, o cidadão é chamado, ele mesmo, a integrar a vontade do Estado
na tomada das grandes decisões políticas, vale dizer no efetivo exercício do poder político, prescindindo-se, desta feita, da
técnica constitucional do mandato representativo. () propósito do plebiscito e do referendo é, em última análise, colher o
beneplácito popular para a atuação estatal, seja no desiderato da produção ele normas jurídicas sobre assunto de grande
relevância, seja na resolução de grandes questões institucionais.

A distinção conceitual entre plebiscito e referendo consiste no fato de que, no primeiro, a consulta popular precede
a medida institucional que se visa a instaurar. Se se trata de providência legislativa, a consulta popular há ele preceder
a formulação normativa sobre a matéria. Já na hipótese de referendo, tal consulta se dá posteriormente à edição do
ato estatal, e o propósito é o de ratificá-lo ou rejeitá-lo.

A Proposta de Emenda à Constituição n° .../... põe em relevo a seguinte questào: é lícito ao constituinte estadual fazer
constar na Constituição do Estado dispo sição atributiva de competência exclusiva à Assembléia Legislativa para autorizar
referendo e convocar plebiscito? Entendemos ser afirmativa a resposta a essa indagação pelas razões a seguir aduzidas.

O art. 25 da Lei Maior estabelece expressamente o seguinte:
"Att. 25 - Os Estados organiiamii-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta

Constituição".
Consoante o dispositivo transcrito, o espaço de discricionartcdade legislativa que toca ao constituinte estadual tem os seus

contornos gizados pelo constituinte federal, de tal modo que os princípios consignados na Carta da República hão de
ser observados pelo poder constituinte dos Estados membros.
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No caso em exame, é exatamente isso que SC verifica, porquanto a proposição busca inserir, na Constituição do Fsta-
do, o princípio ' ia participação popular na vida política, princípio este que consta na própria Constituição Federal e adqui-
re densidade nos aludidos Preceitos, referentes ao plebiscito e ao referendo.

Quanto ao tiCiSO XV do art. 49 da Constituiçào Federal, que estabelece a competência exclusiva do Congresso
Nacional para autorizaçao de referendo e convocação de plebiscito, literalmente, o dispositivo pode conduzir, à primeira
vista, ao entendimento errôneo de que somente o Congresso se reveste de tal prerrogativa. Trata-se, de fato, de
perspectiva distorcida, pois esse dispositivo há de ser interpretado considerando-se a circunstància de que o Brasil
constitui um Estado federativo, portanto várias das matérias que são tidas, no plano federal, como de competencia
exclusiva do Congresso Nacional são extrapoláveis para a esfera dos Estados membros, passando, entào, à competência
exclusiva da Assembléia 1 .cgislativa. Cite-se, por exemplo, a norma comida no inciso V do art. 49, segundo a qual compete
exclusivamente ao Congresso sustar OS atos normativos do Poder Executivo t 1 tie exorbitem do poder regulamentar ou dos
limites da delegação legislativa. Tendo em vista o nosso modelo federativo, é obvio que o dispositivo ciii questão se refere
ao Executivo federal, visto que, no aml)lto do Estacli> membro, a Constituição do Estado contém norma de igual teor,
atribuindo, porém, tal competência fiscalizarória à Assembléia Legislativa. A mesma orientação interpretativa há de ser aplicada
no caso tio disposto no inciso XV tio art. 49, referente ao plebiscito e ao referendo, de modo a fixar seu real alcance. Se a
matéria objeto de tais consultas populares for de grande relevãncia nacional, transcendendo o âflhl)ito de competencia
institucional dos Estados membros, a prerrogativa de autorizá-las ou convocá-las é exclusiva do Congresso Nacional. Caso
digam respeito a matéria de grande relevância, m	 àmas circunscrita ao l)ito de conipetência do Estado, a atribuição passa a
ser exclusiva da Assembléia Legislativa. Ratificando tal entendimento, cite-se o disposto no art. 6° da Lei Federal n° 9.709,
que disciplina os institutos dc) plebiscito e do referendo, bem como tia iniciativa popular. Eis a redação do dispositivo:

"Art. 60 - Nas demais questões, de competência dos Estados, cio Distrito Federal e dos Municípios, o plebiscito e o
referendo serão convocados pela Assembléia Legislativa, de conformidade, respectivamente, com a Constituição Esta-
dual e com a Lei Orginica".

Assim, afigura-se não duvidosa a competência de que se reveste o poder constituinte estadual de fazer constar na
Carta mineira disposição expressa estabelecendo como atribuição privativa da Assembléia Lcgislaiiva a autorização
de referendo e a convocação de plebiscito. Contudo, para adequar a redação da proposição ao disposto na lei fede-
ral citada, assim como ao nosso regime jurídico e constitucional, entendemos ser cabível substituir a expressào "nas
questões de interesse do Estado" pela expressão "nas questões de competência do Estado". Ademais, julgamos ser
oportuna a introdução de outro dispositivo na Constituição E.stadual, remetendo à legislação ordinária ii disciphnamento
jurídico do exercício dessa competência privativa da Assembléia Legislativa, à maneira do que ocorre no plano fede-
ral. Para viabilizar tais modificações, formulamos, ao final (leste parecer, o Substitutivo n° 1.

Portanto, à vista das considerações expendidas, fica claro que a proposição em exame observa um tios princípios bási-
cos da democracia participativa e se afina com o regime jurídico e constitucional vigente, merecendo, pois, a aprovação
desta Casa Legislativa tia forma do substitutivo proposto.

Conclusão

Em  face do exposto, somos pela aprovação da Proposta dc 1 Imenda à Consiuuicào n° .../... na forma do Substitutivo
n" 1, a seguir redigido,

SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescenta dispositivos ao art. ()2 da Constituiçào do 1stado.

A Assembléia legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam acrescidos ao art. 62 da Constituição do Estado o inciso XXXVIII e o § 4°, com a seguinte redação:

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXVI II - autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de competência do Estado.

§ 4° - O exercício da competência referida no inciso XXXVIII dar-se-á nos termos da lei.".
Au. 2° - lista emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente
relator
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Modelo n° 33

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA .../...

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Açào Legislativa n°... /....dc autoria do Conselho Estadual de Participação e integraçao da Comunidade
Negra, solicita a destinação de recursos para a realização de diagnóstico da realidade socioeconõmica e cultural (Ia. ,, comu-
nidades e1 uilombolas do Estado, com o objetivo de criar banco de dados que venha a subsidiar o governo do Estado na
elaboração de projetos SOCIaIS direcionados para essas comunidades.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada por esta Comissào, no dia .//..., com a finalidade de reco-
lher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n° .1.... que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2004-2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme estabelece o art. 3° da l.,ei
n° 15.033. de 20/1/2004.

l'ublica(la no "I)iário do J.egislativo" de .../.../.., vem agora a proposta a esta Comissão  para receber parecer, nos termos do
art. 102, XVI, "a", do Regimento interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe solicita a destinação de recursos para a realização de (liagiiosrlc() da reandadc SOC1OCC( niotoica
cultural das comunidades quilombolas do Estado, com o ob jetivo de criar banco de dados que venha a subsidiar o governo
do Estado na elaboração de proietos sociais direcionados para essas comunidades.

A reunjào de pessoas remanescentes de quilombos em organizações cia sociedade civil ganhou relevância a partir da
promulgaçà() da Constituição da República, em 1988, UC determina, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o reconhecimento da propriedade, de forma definitiva, aos remanescentes das comunidades dos quilombos
que estiverem ocupando suas terras, com a emissão dos respectivos títulos.

No entanto, as comunidades qwlombolas têm, constantemente, que defender suas fronteiras frente à expansào de ou-
tros interesses, como o agronegócio, a mineração e as atividades turísticas. \tualmente, das cerca de duas mil comunidades
(1uilombolas existentes no Brasil, apenas 29 têm suas terras tituladas.

O Decreto Federal n° 4.887. de 20/11/2003, atribui ao Ministério de 1)csenvolvimento Agrário, por meio do insti-
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -, a implementação das ações de regularização fundiária dos
quilombolas e garante a possibilidade de desapropriação de áreas particulares para esse fim. Essas ações foram incorpo-
radas ao Plano Nacional de Reforma :\grárla, garantindo um processo participativo e a gestão de uma política especifica
para essas comunidades.

O Programa de Promoção da igualdade de Gênero, Raça e Etnia - PPIGRE -, do referido Ministério, prevê a
implementação, em conjunto com o lucra, de uma política de regularização fundiária que garanta o direito de uso e posse,
bem como o acesso aos instrumentos de política pública que favoreçam a permanência dos quilombolas na terra.

lntende-se, assim, a importância da realização de um diagnóstico das comunidades quilombolas mineiras, com o objeri-
o de gerar um banco de dados que venha a subsidiar a atuação pública de promoção e de proteção das comunidades

remanescentes dos quiombos, o que, sem dúvida, contribuirá para a titulação de suas propriedades e para o fortalecimento
da identidade da comunidade negra cm nosso Estado.

Por essa razão, acolhemos a proposição, com a apresentação de emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG, exercício
2007, com vistas à rnclusào de uma acào nova, no âmbito elo Programa 630 - Promoção dos Direitos Humanos -, intitulada
"Quilombolas de Minas Gerais: Resgatando itaízes", e de emenda correspondente ao projeto do Orçamento.

Conclusão

Diante cio exposto, opinamos pelo acoilumenro da Proposta de Ação Legislativa o° ... /....na forma da Emenda n° ... ao
Projeto de Lei n° .../..., que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2004-2007, exercício de
2007, e dá outras providências, e da Emenda n° ... ao Projeto de Lei n° .../....que estima as receitas e fixa as despesas do
orçamento fiscal e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2007, confor-
me apresentado a seguir.
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EMENDA N'... AO PROJETO DE LEI N° .../...

Acrescente-se, ao Programa 630 - Promoção dos Direitos 1 lumanos -, a ação Quilombolas de Minas Gerais: Resgatan-

do Raízes, com OS seguintes atnbutos:

Unidade orçarnentárir 1481 - Secretaria dc 1 .stadu de 1 )cs 1 nvi ilvimenro Social e l.sportcs

Ação	 Regionalização	Produto	Meta 2007 1 inaflccir(
t t nidadc de medida	 2007

— Quíli imbuias de Minas	IsraduaI	çào realizada	1	RS 100.000,00

Gerais: Resiatando Raízes

Finalidade: Realizar diagnóstico da realidade sueli cconmIca e cultural das comunidades iulIi imbuias
do 1 stadu. com vistas a gerar banco de dados mitiu subsidie políticas públicas direcionadas para essas
coniiitiidides.

ustiticativa: Inclusão em atendimento i determinação do art. 3", parágrafo único, II. da 1 .ci nC 16.314,
de 10/8/ 2(kJ6 LI)( ).

Cancelamentos c.)rnpensatorlos: 1049 - ,\poic, Financeiro aos Municípios em Situação de Calamidade e em ( )bras de lnfracstrtitura.

EMENDA N'... AO PROJETO DE LEI N° .../...

Autor: CPP.

( ')rgào ou Entidade Beneficiada: 1481 — Secrerana de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes.

Objeto do Gasto: ......— Quilombolas de Minas Gerais: Resgatando Raízes.

Úrgào(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 1301 - Secretaria de Estado dc 1ransportes e Obras Públicas.

Projeto(s) e/ou Atividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 1049 — Apoio Financeiro aos Municípios em Situação de Cala-

midade e em Obras (k Infra-estrutura.

Valor: R$1 00.000,00.

Sala das Comisstics, ... de ... de

Presidente

relator
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Modelo n° 34

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N".../...

Comissão de Participação Popular

Relatório

De autoria da Associação Comunitária de (]ionm de Cima, a Proposta de Ação Legislativa ti'> ... 1... tem por objetivo a
edição de lei autorl2alulo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Níiiias Gerais - DER-NíG - a assumir o
controle e a manutenção da estrada que menciona.

Publicada em .../.../... no "Diário do Legislativo", foi a proposta distribuída à Comissão de Participação Popular para
ser apreciada, nos termos do art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

Pretende-se que seja editada lei autorizando o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a assumir o controle e a manutenção da estrada que liga o Distrito de São Sebastião do Bugre, no Município
de Coroaci, à BR-451, a qual possui extensão total de 8km. Essa proposta assemelha-se a outra apresentada pela mesma
associação, a qual recebeu o n° 225, só se diferenciando dela no que se refere à rodovia que se pretende "estadualirar".
Ambas visam a possibilitar que determinado trecho rodoviário seja incluído no Programa de l'avimentação das Ligações e
Acessos Rodoviários aos Municípios - Proaecsso -, o que facilitaria a obtenção de vários benefícios a serem proporciona-
dos com recursos do Estado, como, por exemplo, o asfaltamento dessas vias. Devido à estreita semelhança entre as duas
propostas, aproveitamos os argumentos utilizados para a Proposta de Ação Legislativa n° 223, os quais trazemos à colaçào.

Embora não se desconheça a lamentável situação das rodovias do interior do Estado e se reconheça que os Municípios
sofrem enormes prejuízos econômicos em virtude cio isolamento provocado pela falta de trafegabilidade das vias que a
eles dão acesso, a pretensão de se editar lei autorizaliva que vise a "estadualizar" trecho rodoviário municipal é inviável
juridicamente, pois fundamenta-se cm pressupostos equivocados, conforme passaremos a explicar.

O DER-MG é uma autarquia estadual c 1 cie tem, entre suas atribuiçôes, justamente prestar serviços nas rodovias cio
Estado e colaborar com os Municípios na manutenção de suas rodovias. A Lei n" 11.403, de 1994, que organiza o DER-
MG, estatui, em seu art. 30, III. \lIl e X, o seguinte:

Art. 	Para a consecução de seus objetivos, compete ao L)ER-MG:

III executar, direta ou indiretamente, os serviços de projeto, implantação, pavimentação, conservação, recupe-
ração e melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou cm outras rodovias e portos fluviais, mediante
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente, nos termos da
legislação própria;

(...)
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com entidades públicas e privadas, para inte-

grar as atividades rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de educação
para a segurança de trãnsito nas rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o Município em auvidades de interesse comum, integradas nas respecti-
vas competências;".

Vê-se, dessas disposições, que a citada autarquia já possui competência legal para prestar todo tipo de serviço visando a
recuperar e a manter a malha rodoviária que perpassa o território do Estado, sejam rodovias estaduais, sejam rodovias de
outros entes federados, estando esta última hipótese condicionada à ce]ebraçào de convênio, contrato, ajuste ou acordo
entre os participes. A razão disso é que uma autarquia estadual não poderia atuar em via pertencente a outro ente federado
sem a anuência deste, apoiando-se unicamente na força impositiva de uma lei estadual, o que caracterizaria uma interven-
ção indevida em patrimônio alheio, ainda que a medida trouxesse benefícios a esse patrimônio. Ora, como não se trata de
desapropriaçào procedimento administrativo pelo qual se imp?)c ao proprietário a perda de um bem, em troca de justa
indenização -' editar uma lei estadual autorizando o Estado a retirar do Município urna parcela cio seu domínio seria agre-
dir a autonomia político-administrativa deste ente federado, violando, desse modo, o princípio do pacto federativo, consa-
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grado na Constituição Federal. A assunção, pelo DER-MG, do controle e da manutenção da rodovia municipal em questào
não depende de lei, mas, tâo-somente, da celebração de um convênio entre as partes interessadas. É importante salientar,
por Outro lado, que a celebração desse tipo de ajuste indepcnde de autorização legislativa, conforme entendimento do Su-
premo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 165-5, o qual condicionava a celebração de convênios à autorização legislativa.

Verifica-se, do exposto. que a pretensào da A s sociação Comunitária de Clionin (te Cima esbarra cm óbices jurídicos que
impossibilitam esta Comissão de Participação Popular de atendê-la na forma que nos foi proposta. Caso fosse apresentado,
o projeto de lei pretendido estaria eivado de vicio de inconstitucionalidade, segundo o entendimento da Comissão de Cons-
tituição e Justiça desta Casa, que examinou vários projetos de lei (te iniciativa parlamentar semelhantes à proposta em exa-
me, entre os quais citamos os Projetos de Lei n° .1... e /..., que receberam parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade
e ilegalidade em virtude dos mesmos argumentos expendidos.

Outrossim, via jurídica adequada neste caso não é a apresentação de um projeto de lei, mas a solicitação de
providência a orgào da administração pública, o que faremos, nesta oportunidade, por meio de requerimento, o qual
será apreciado conclusivamente por uma das comissões permanentes desta Casa, nos termos do ar. 103. III, "a",
do Regimento Interno.

Conclusão

Fin face do exposto, acolhemos a Proposta de Açào Legislativa n° .. /..., por meio do requerimento anexo a este pare-
cer

Sala das (:oiriissões,	de ... de

Presidente

• relator

REQUERIMENTO N°...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia 1 cgislartva do lIstado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo a pedido da As ,,<)claçào Comunitária de Chotun de Cima, requer a V Exa.,
nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Governador do 1 stado, solicitando que o DER-MG assuma o controle
e a manutenção da estrada que liga o Distrito de São Sebasiiào do Bugre, no Município de Coroaci, à BR-151, em um total
de 8km de extensão.

Sala das Reunu'es,	de ... de

Deputado
Presidente cia Comissão de Participação Popular
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Modelo n°35

PARECER SOBRE AS EMENDAS N 5 2 E 3 AO
PROJETO DE LEI N° .../...

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei o" .1..., da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Denúncias que
Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual, dispõe sobre o inimero de Defensores Públicos no Estado.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade; à Comissão de Direitos 1 lumanos, que opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresentou; e à
Comissão de I uiscalizaçào Financeira e Orçamentária, que se manifestou favoravelmente à matéria, acolhendo a Emenda
n° 1. da Comissào que a precedeu.

Na fase de discussão do projeto no l turno, foram apresentadas, em Plenário, as Emendas n' 2 e 3, que vêm a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188. 2°. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda o" 2 pretende acrescentar artigo ao projeto, estatuindo que "os Bacharéis cru policiais civis

ora prestando serviço como Delegados lspeciais de Policia, amparados pelo art. 23 do Ato das Disposições Consti-
tucionais [ransitorias da Carta Estadual, já com vencimentos e vantagens da classe inicial da carreira de Delegado
de Polícia 1, passam a integrar o quadro efetivo de Delegado de Carreira da estrutura orgânica da Secretaria de
1stado de Segurança Pública". O parágrafo único desse dispositivo assegura a tais servidores a promoção na carrei-
ra, por merecimento e antiguidade.

O art. 37 da Constituição da República consagra como princípio basilar da administração pública a estrita
observância da ordem legal. Sob esse aspecto, a Emenda n° 2 afigura-se-nos imprópria, porquanto contém
VÍCiOS de inconstitucionalidade, tanto de ordem formal quanto material. Com efeito, a emenda cria cargos no
âmbito do Poder Executivo, mais precisamente na estrutura orgânica da Secretaria de Segurança Pública. Ora,
para viabilizar medida dessa natureza por meio do Legislativo, faz-se mister observar a reserva de iniciativa
atribuída ao Chefe do Executivo, nos termos do art. 66, 111, da Carta Estadual. No que diz respeito ao aspec-
to material, há ofensa direta ao preceito constitucional que consagra a exigência de Concurso para o provi-
mento de cargos públicos. Ademais, a medida preconizada pela emenda acarreta aumento de despesa, visto
que representa aumento de gastos com a folha de pessoal.

A Emenda o" 3, por seu turno, determina que "os Bacharéis em Direito policiais civis ora prestando serviço como Assisten-
tes Judiciários na Casa de Detenção :\ntônio Dutra Ladeira na defesa de internos carentes passam a integrar quadro suplemen-
tar cia Defensoria Pública no cargo de Defensor Público Adjunto, que se extmguirã com sua correspondente vacància". O pará-
grafo único do dispositivo assegura a esses servidores a percepção de 700o da remuneração de Defensor Público de Primeira
Classe.

Valem aqui os mesmos argumentos expendidos relativamente à Emenda n° 2, no que se refere à não-observância de
preceitos da Lei Maior, tanto de ordem formal quanto material. De fato, o art. 66, III, 'f", da Constituição Estadual
atribui ao Chefe cio 1xecut1v() iniciativa privativa em matéria de organlzaçào da l)efensoria Pública. E este o vício formal
da proposição. Relativamente ao conteúdo, a emenda faz tábula rasa da exigência constitucional de concurso público para
provimento de cargos públicos. Por fim, a proposição acarreta aumento de despesa, uma vez que gera elevação de gastos
com pessoal.

Conclusão

Em íacc do exposto, somos pela rejeiçào das Emendas n" 2 e 3 apresentadas ao Projeto de Lei ti' ... /...

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente

relator
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MO(1ClO n'36

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° /

Relatório

De autoria do 1)cpuiado .... o projeto de lei cm epígrafe dispõe sobre a adição dc ácido fólico e de ferro às farinhas de
trigo, de milho e de mandioca produzidas e comercializadas- no Estado.

Aprovada cm 1 turno na forma original, foi a matéria distribuída à Comissão de Saúde, que perdeu o prazo para
emitir parecer de 2" turno.

Tncluído o projeto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 145 do Regimento Interno, o Presidente da
\ssemt)léia designou este Deputado como relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

A proposição em exame prevê a adição de (erro e de ácido fólico às farinhas de trigo, de inilho e de mandioca produzi-
das e comercializadas no listado. Esse procedunento já foi determinado pela Agência Nacional de Vigiláncia Sanitária -
:\nvisa -, por meio da Resolução 0° 344, de 13/12/20021 , e visa à redução da incidência de anemia e de má-formação
fetal. A expectativa em torno desses resultados se baseia na experiência relatada por entidades médicas dos 1 ':stados Lindos
e do Chile, que, segundo a literatura técnico-científica, foi exitosa.

A anemia é um grave problema nutricional, especialmente para as crianças, com severas conseqüências econômicas e sociais.
Provoca apatia e interfere no desenvolvimento fisico e no desempenho intelectual, além de aumentar a vulnerabilidade a infec-
ções.

No que se refere à redução da incidência de má-formação fetal, o ácido fólico - vitamina 119 - deve ser ingerido pelas
mulheres cm idade fértil para prevenir parologias do tubo neural - estrutura precursora do cérebro e da medula espinhal.

O projeto prevê também (IOC órgão competente estipule a quantidade das subst-âncias a ser adicionada, o que implica a
atuação da Vigilância Sanitária Estadual para iiidicaçào dos percentuais e fiscalização dos produtos.

Entendemos que a iniciativa parlamentar é oportuna, unia vez que trata da saúde pública pela ótica da prevenção, que
é, no nosso entender, o caminho mais eficiente para melhorar as condições sanitárias no Estado. Entretanto, cientes de que
a fabricação da farinha  de mandioca é urna atividade artesanal, geralmente executada no imbmto familiar e que propicia o
sustento básico de muitas famílias de baixa renda, achamos mais apropriada a sua exclusão da matéria, Acreditamos que
haveria perversas conseqüências sociais se tal comando fosse transformado em lei. Além disso, dada a dispersão e a
informalidade da fabricação da farinha de mandioca, haveria grande dificuldade para a sua efetiva fiscalização por parte
dos Órgãos competentes. Por essa razão, apresentamos a Emenda n° 1, cujo tiro é a supressão da expressão "farinha de
mandioca" da prol)( )SlÇà() em análise.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de l.ei n° .1... com a Emenda n° 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA N" 1

Substitua-se no texto do projeto a expressão "farinhas de trigo, de milho e de mandioca" por "farinhas (te trigoe de
nulho".

Sala das Reuniões, ... de ... de

relator
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Modelo n 37

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO I)E LEI N

Comissão Especial

Relatório

Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o arr. 70, II, da 1 ;011suttiiçà() do
Estado, opôs veto parcial à Proposição de Lei o° ..., que regulamenta o serviço público de transporte individual de passagei-
ros por táxi em região metropolitana e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n" .../..., publicada no "Diário do Legislativo"
de	//....

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. lii, 1, "b", c/c o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação

Os dispositivos vetados da Proposição de Lei U° ... ( l lscil)lmam a transferência das concessões vigentes na data de publi-
cação da lei. Nas Razões do Veto, o Governador fundamenta sua decisão cm entendimento manifestado pela Advocacia-
Geral do Estado segundo o qual tal transferência é impossível, uma vez que todas as permissões devem ser precedidas de
licitação.

Não há que se alegar que a possibilidade de transferência implica uma burla à regra de exigência de licitação antes dos
atos de concessão. Com efeito, a legislação federal não veda a transferência de concessão nem de permissão decorrentes de
licitação, desde que se processe mediante a aquiescência do poder concedente, que verificará a existência das condições
para o cumprimento, por parte do novo concessionário ou pernussionarlo, das exigências previstas no edital de licitação e
no contrato. A esse respeito, o art. 2 da Lei das (:oiccsss(Lei Federal n° 8.987, de 1995) estabelece que:

'Arr. 27 - A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do po-
der concedente implicará a caducidade da concessão.

Parágrafo único Para fins de obtenção da anuência de que trata o 'capur' deste artigo, o pretendente deverá:

- atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunçào
do serviço; e

II -- comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.".

Segundo lições do Prof. Marçal justen Filho, "o anterior concessionário cede sua posição jurídica para um outro sujeito,
(1UC assume seus direitos, deveres, encargos e vantagens. A relação jurídica de concessào permanece íntegra e objetivamen-
te inalterada, com a peculiaridade de que um novo su jeito ocupará o pólo contratual atinente à condição de concessioná-
rio" ("Feoria geral das concessões de serviço público". Ed. Dialética, 2004, pág. 528).

Verifica-se, pois, que o instituto da transferência previsto nos dispositivos vetados se encontra disciplinado na legislação
federal, razão pela qual não procedem os argumentos jurídicos que cmbasaram C) Veto ora em exame.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Parcial à Proposição de Lei n°

Sala das Comissôes, ... de ... de

Presidente

relator
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Modelo O 38

PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" .../...
(Nova rcdacau. tI(>S ICrIrLOS do '. i ' dO art. 138 do RCgimO.'llto) Interno))

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do F.stado, o proicto de lei cm epígrafe altera as Leis n°' 11.394, de 1994, e 12.366, de
1996, que dispôeni sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba.

\ proposiçào foi distnbuida à Comissào de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legali-
dade da matéria, e à Comissão de Política Agropecuária e :groindustna.l, que opinou por sua aprovação na forma proposta.

Em seguida, veio o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do arr. 188, c/c o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia .../.../.... foi acatada sugestão de emenda do Deputado
dando ensejo à apresentação de nova redação do parecer, nos termos do 1" do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação

() l'undo dc l)cscnv )lvlmcnro Regional do jaíba, criado pela Lei n° 11.394, de 1994, alterada pela Lei 0 12.366, de
1996, tem como ob j etivos a promoção da melhoria das condições soctoeconomicas da região de abrangéncia do pro jeto do
Distrito Agromdustrial do jaíba. a expansão de suas fronteiras agrícolas e a elevação de seus índices de produuvidade por
meto do desenvolvimento da irrigação.

O projeto em análise consolida a legislação existente e revoga as leis anteriores. Conforme exposição de motivos enviada pelo
Governador do Estado, as alterações propostas visaiïi a atrair investidores Pua a continuidade e o sucesso do Projeto Jaíba.

As modificações objetivam o aprimoramento cio Fundo e, conseqüentemente, a geração de emprego e de renda em
toda a região Norte de Minas. O projeto mova a legislação vigente, com a permissào da aplicação de recursos do Fundo
cm atividades e projetos de melhoria e conservação ambiental e com a inclusão, entre os beneficiários  dos programas de
financiamento, de empresas industriais, comerciais e de serviços que estejam localizadas no território mineiro, fora do l)is•-
trito Agroindustrial tio Jaíba, mas (lC tenham vinculacão direta com os produtores rurais do Projeto.

As medidas propostas, além de possibilitarem a transferència de recursos ao Instituto Estadual de llorcstas — IEF - e à
Fundação Rural Mineira - Ruralminas - para a implantacão de áreas de preservação ambiental, possibilitam a atraçào de
novos IflVdSUdorCS para a região e criam condições para facilitar o escoamento da produção agrícola, além de conferirem
mais agilidade à operacionali/ação do Fundo.

Istan consignados no Orçamento para 2003 recursos no valor de R$26.500.000,0() destinados ao Fundo, e a proposta
orçamentaria para 2004 destina R$22.950.000,0() para investimentos em irrigação.

O projeto não cria novas despesas para o erário, e as mudanças que propõe poderão aumentar a arrecadação tributária
do Estado, como conseqiiéllcia do crescimento economico da região.

Com o objetivo de regularizar a situaçáo da área de 30.000ha utilizada pelo Projeto Jaíba, hoje de propriedade da Mi-
nas Gerais Participações S. A. - MGI -, o Deputado ... apresentou sugestão de emenda, incorporada ao final deste parecer
como Emenda n° 1, autorizando a atual proprietária a transferir o referido imóvel à Ruralmmas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 1 .0 00 .../....no l turno, coto a U.nietida n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... Fica a Minas Gerais Participações S.\. - M( l - autorizada a transferir à Fundaçào Rural Mineira - Ruralminas

- área de 30,00 lia (trinta mil hectares). localizada no Município de Jaíba, registrada sob o n° 18.844, a fis. 204 cio Livro
1-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga.".

Sala das Comissões, ... de ... dc
Presidente

relator
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Modelo ii'

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° .../
(Novo relator, nos termos cio art. 138, ÍI, 3°. do Regimetito Interno)

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado ....o Projeto de Lei n° .../... cria o Fundo Estadual de Combate e lirradicaçào da Pobreza e dá
outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" cm .../.../..., o projeto foi distribuído a esta Comissão, para ser analisado quanto
aos aspectos jurídicos, constudonais e legais, nos termos do arr. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno, bem
como às (:onussões de 

política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para análise da
matéria nos termos regimentais.

Rejeitado o parecer do relator, em rcuniào desta ('.omissão realizada em .../.../..., foi designado novo relator para emitir
parecer, nos termos cio disposto nu art. 138. 3°, do Regimento Interno.

Fundamentação

()liforil1e consta no art. 1" do pro;eto cm exame, o Fundo 1 staclual de Combate e 1rradicaçào da Pobreza tem como
objetivo assegurar a todos os mineiros o acesso a níveis dignos de subsistência, por meio da aplicação de seus recursos em
ações suplcmentarcs de nutrição, habitação, saúde, educação, reforço de renda familiar e outros programas de relevante
interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida.

Merece dcsta1ue a relevância da iniciativa, CIUC se reveste de caráter social e busca assegurar aos mineiros os direi-
tos à saúde, à educação e à habitação, essenciais a uma digna qualidade de vida.

Todavia, o projeto necessita de aperfeiçoamento, em razão de problema de natureza jurídico-constitucional que
ramos sanar por meio da Emenda n° 1. A referida emenda suprime O lOCiSo 1 do art. 2° do projeto, (IUC contem vício de
inconstitucionalidade por contrariar o disposto no art. 167, I\ da Constituição da República e no art. 161, IV, da
Constituição Estadual, que vedam a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

Além disso, considerando que as leis tnsdruidoras de fundo, de acordo com o comando do art.3° da 1 .ei Complemen-
tar n° 2, de 1993, com as alterações introduzidas pela l.ei Complementar n° 36, de 1995, devem especificar o órgão ou
entidade gestora, o agente financeiro, a previsão de remuneração máxima dos serviços prestados pelo agente financeiro e
o grupo coordenador do fundo, apresentamos as Imendas n° 2 a 4, redigidas ao final deste parecer.

Apresentamos, ainda, a Emenda n° 5, em razão da necessidade da prévia dotação dos recursos orçamentários para o
Fundo.

Conclusão

V.m face dos argunienu s apresentados, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei
com as Fmcndas n'° 1 a 5, a seguir redigidas.

EMENDA N° 1

Suprima-se o llicisv 1 do art. 2°.

EMENDA N"2

i)ê-sc ao "caput" do ari .5° a seguinte redação:
"Ari. 5° O Fundo tem como órgão gestor a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esporíes, ao qual

compete:,,.

EMENDA N" 3

\crcscentese ()lKle c nvicr:
- O agente financeiro do Fundo é o Banco de Desenvolvimento de Mmas Gerais - BDMG.

Parágrafo único - À remuneração do agente financeiro não poderá exceder 0 , 50,, (meio ponto percentual) da receita
anual do Fundo.".
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EMENDA N°4

Acrescente-se onck convier:
"Art. ... - Compõem o grupo coordenador do Fundo representantes dos seguintes órgàos e entidades:
1 - um representante da Secretaria de 1 stado de Planejamento e Gestão:
11 — um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

um representante do Banco de l)esenvoivimcnro de Minas Gerais - I3DMG -
IV - um representante da Secretaria de kstado de Educação;
V - um representante cia Secretaria de 1 stado de Saúde;
Vi - um representante cia Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes.".

EMENDA N° 5

l)é-se ao arr. 70 a seguinte redação:
"Art. 7° - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.".

Sala das (;oissões. ... de ... de

Presidente

relator

Modelo n" 40

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° .../...

Comissão de Redação

Relatório

() Projeto de Lei no ... 1..., de autoria do Deputado ....c 1 uc altera o arr. 2 0 da Lei n° ....de ...	foi aprovado
no 2° turno com as Emendas n° 1 e 2 ao vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, riOS lerIl)es cio I cio art. 268 do Regimento Interno.

Fundamentação

.\ Comissão de Rcclaçiio, ao avaliar o texto do pro j eto aprovado, identificou, cm seu ari. I , um problema de expressão
de temporalidade, cm virtude da remissão que o comando do dispositivo faz ao ari. 2° da Lei ri° ..., de .1/.... com o
objetivo de alterar a vigéncia do prazo aí estabelecido.

O arr. 2° daquela lei estipulou que os Municípios aos quais o Estado, na ocasião, pretendia doar imóveis teriam o prazo
de 120 dias para manifestar sua concoidãncia com a transação. A contagem dos dias teve inicio em 30/7/98 e findou cm
27/11/98. Os Municípios que nào formalizaram tempestivamente seu consentimento não puderam receber o imóvel.

O projeto que chega para a redaçào final, pretendendo dar nova oportunidade aos Municípios que, na época prevista,
não se pronunciaram, promove, nos termos aprovados em 20 turno, a distensão do prazo inicial (de 120 dias) para 36
meses contados a partir de 30/7/98.

A proposição, assim redigida, comete um equívoco técnico ao determinar a dilação de um prazo que, há um ano e
meio, encontra-se prescrito. l evidente que, muitas vezes, a legislação intervém rctroativamcnte no mundo jurídico, para
acomodar direitos OU convalidar smruaçôcs que a própria realidade, irrevogavclmcnte, concretizou. Mas essa ação mio tem
O condão de alterar o ato normativo que, no tempo, já se esgotou.

O art. 2° da referida lei deve ser considerado, nesse contexto, um tipo de ciisposião transitória, uma vez que seu
efeito jurídico se encontra restrito a um intervalo de datas determinadas e não goza cia abstração temporal própria dos
preceitos de caráter permanente.

Para solucionar o impasse que desse modo se apresenta, a (-(>missão de Redação propõe uma outra forma de expres-
são para o art. 1°, pela qual se dê ao prazo objetivado a condição real de novo prazo, e mlào de prazo dilatado. lJma vez
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que se pode precisar, pelos próprios dados contidos iv) projeto, a data exata do fim do novo prazo, optou esta Comissão
por referi-Ia diretamente.

Esclareça-se, por fim, que as modificações operadas no texto da proposição se fazem com absoluta fidelidade à norma
aprovada em Plenário, mantendo-se exatamente o mesmo quadro temporal que a articulação anterior configurava.

Conclusão

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N'.../

Reabre o prazo para que os Niunicipiosa que se refere a
Lei o° ..., de ... de ... de ..., possam manifestar-se sobre a
doação ou a reversão dos imóveis que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Ari. l' - Os Municípios enumerados no Anexo da Lei n o ..., de ... de ... de .... terão até o (lia ... de ... de ... para
manifestarem formalmente á Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o seu Interesse pela doação ou pela reversão
do imóvel a cada um destinado.

Parágrafo úrueo - A ausência da manifestação a que se refere o "capur" deste artigo implica a renúncia tácita à doação
ou à reversão.

Arr. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pul)llcação.

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente

relator

Modelo n° 41

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No.../...

Comissão de Redação

() Projeto de 1 .ei o0 .../..., de autoria do ( vernad r do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Goianá o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislanva, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do § 1 do art. 268 do Regimento Interno.

No art. 3° do projeto, transformado em art. 20 neste parecer, em virtude da transformação de seu art. 2° em
parágrafo único do art. 1°, nào estava prevista a data do inicio da contagem do prazo de três anos nele estabelecido,
razão pela qual esta Comissão acrescentou, como marco inicial, a (lata da lavratura da escritura pública de doaçào,
apropriada para leis que tratam de alienação de imóvel por meio de doação.

ssun sendo, opinamos i >r se dar à proposicão a seguinte rcdaçào final, que está de acordo com o aprovado.

160	-



PROJETO DE LEI N° .../...

Autoriza o Poder l-xecutivo a doar ao Município de Goianá
o imóvel &jUI' especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Ari. 1 - Fica o Poder F.xectitivo autorizado a doar ao Município de Gotaná o imóvel constituído de terreno com
área de 10.500m 2 (dez mil e quinhentos metros quadrados), situado naquele Município, no lugar denominado Fazen-
da Capoeirinha, registrado sob o no 7 .901, a fls. 05 do Livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Rio Novo.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à irtiplantação de bosque municipal de espécies nati-
vas e de banco de germoplasma, para perpetuação dessas espécies.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados
da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do
art. 1°.

;\rt. 30 - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente

relator

Modelo n° 42

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° .../

Comissão de Redação

O Projeto de Lei no ... /..., dc autoria do Deputado ..., que dá nova rcdacao ao art. 30 (la Lei n° .... de ... de ... de ..., e da
outras providências, 1i aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do I do art. 268 do Regimento Interno.

Ao analisar o projeto, esta Comissão verificou que o texto) do art. 2° aprovado cm 2° turno, correspondente ao
art. 1 do projeto original, refere-se, equivocadamente, por pura falha formal, a todo o art. 30 da Lei n° ....de ... de

de ..., quando, na verdade, de acordo com a vontade do Plenário, deveria referir-se somente ao seu "caput". Mantida
desse modo, a redação levaria à revogação do parágrafo único de tal artigo.

A intenção clara do Plenário, ao aprovar a matéria, foi a de alterar somente o "caput" do artigo em vigor, sem
afetar seu parágrafo único. 1' o que se depreende da justificação do projeto original, bem como da fundamentação
dos pareceres apresentados sobre ele: em nenhum momento do processo faz-se alusão à norma contida no parágrafo,
nem vagamente se manifesta o propósito de revogação desse dispositivo. 0 que se apresenta, discute e vota é alteração
somente do "caput" do art. 30 da lei.

O próprio autor da matéria, atentando para o erro inicial do texto, que passou despercebido durante todo o pro-
cesso, solicitou a atenção desta Comissão para o tato, mediante ofício encaminhado ao seu Presidente.

Por essas razões, visando (lar ao texto a expressão correspondente ao que o Plenário aprovou, a (;O1-fl15SC)

efetuou a correção necessária na redação do art. 2°.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado.

161



PROJETO DE LEI N° .../

Altera a redação do "caput" dos arts. 28 e 30 da Lei n°
de ... de ... de .... que dispõe sobre contagem, cobrança e
pagamento de cmolumefflos devidos por serviços
cxtrajudiciais e dá outras providências.

À Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1" - O "caput" do art. 28 da Lei n° ....de ... de ... de ..., passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28 - O Tabeliào e o Oficial de Registro manterão, em lugar visível e de fácil acesso ao público, as tabelas de

valores Constantes nos anexos desta lei, devidamente atualizados.".
Àrt. 2° - O "caput" do art. 30 da Lei n° ..., de ... dc ... de ..., passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ari. 30 - Os serviços notariais e (te registro manterão permanentemente pessoa apta a fornecer ao interessado

informações relativas à cobrança dos emolumentos, munida de cópia atualizada desta lei.".
Art. 3	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente

relator

Modelo ii°

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° ... I...

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° .../..., de autoria do Deputado ... e outros, que modifica dispositivo da Lei n° ..., de ... de ... de
alterado pela Lei n° .... de ... de ... de ..., foi aprovado no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do l do art. 268 do Regimento Interno.

Esta Comissão propõe que o 2° do art. 4° da Lei n° ..., de ..., constante no art. 10 do Substitutivo n° 1, seja transfor-
mado no art. 2° da proposição, com o objetivo de sanar impropriedade em sua articulação temporal. () dispositivo estabe-
lece um prazo a ser contado a partir da data da publicação da nova lei. lLntretanto, na forma como se apresentava, remetia
a época da publicação da lei modificada, o que, sem a devida correção, tornaria inviável sua aplicação.

Assim sendo, opinamos por se (lar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N'.../...

l)á nova redação ao art. 40 da Lei n o ....de ... de ... de
que altera dispositivo da Lei n° .... de ... de ... de

\ Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Ari. 1° - O art. 4° da Lei o° ..., de ... de ... de ..., modificado pelo art. 38 da Lei n° ..., de ... de ... de ..., e pelo art. 4° da
Lei n° ..., de ... de ... de ..., Passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às cooperativas o parcelamento, cru até cem parcelas men-
sais, do crédito tributário formalizado até 31 de dezembro de ... .Inscril() ou não em dívida ativa, ajuizada ou nào
sua cobrança.

Parágrafo único - licarn anistiados as multas de mora, as multas de revalidação, as multas isoladas e os juros moratórios
referentes ao crédito tributário de que trata o 'capui' deste artigo aplicado.,; até a (lata nele fixada.".
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A. 2° - Os beneticios de que trata o art. 4° da Lei n°	de	de	de ..., com a redaçào dada por esta lei, poderão
ser rcqucndos no prazo de sessenta dias contados da data da publicação desta lei.

Ari. 3° - 1sta lei entra cm vigor na daa de sua publicação.

Sala das (omissôcs. ... de	de

• Presidente

• relator

Modelo nt 44

RELATÓRIO FINAL DE CPI

ESTRUTURA E PADRONIZAÇÃO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR AS DENÚNCIAS DE MÁ UTILIZAÇÃO E DE DESVIO DAS VERBAS DOI.pigratc
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF - EM MUNICÍPIOS MINEIROS

rtacao da ( ;PI:
a) objetivos;
b) composição;

Introduçào	e) prazo de funcionamento.

Antecedentes:
a) o que é o lundef;
1)) fontes de recursos do Fundcf;
c) ílscall7acão, acompanhamento e controle social do Fundef.

Investigação das denúncias:

Desenvolvimento	- coleta de depoimemos;
- exame cia corresp uidcncia recebida;
- exame cia documentaçào recoiluda;
- análise dos resultados.

Síntese dos fatos apurados
Conclusão

Rccomendaçao de providencias

1 Relação da legislação do lundef
Anexos

Documentos juntados aos autos

1 Sala das Comissôes. ... de... de....
1 CC1)()

Deputados

Nota: Em vista da extensão desse tipo de documento, reproduzimos aqui apenas o seu sutnário, a título de modelo para
estruturação de relatorio final de CI'!.
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Modelo flU 45

RECURSO

ESTRUTURA E PADRONIZAÇÃO

	Epígrafe	 RECURSO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA N°

	Vocativo	Sen liur I'rcsidcnrc,

Na reunião de .../.../..., cuja ata foi publicada no "Diário do Legislativo" de .1.1..., V Exa.
proferiu a Decisão Normativa no ....cm resposta a questão de ordem suscitada pelo Deputado

por meio da qual o Deputado citado postulava fosse observado o preceito constitucional que
determina o sobrestamento da deliberação Sobre os demais assuntos quando constar na ordem
do dia projeto do Governador com pedido de urgência, transcorridos 45 dias. V lxa. entendeu
que poderia restringir a incidência do sobrestamcnto às matérias que se encontrassem na 2' Fase
da Ordem do Dia, alegando que a interpretação literal da norma provocaria o engessamento de
todo o processo legislativo.

"Data vertia", Sr. Presidente, não podemos concordar com esse entendimento.
Primeiramente, porque o dispositivo constitucional é cristalino ao determinar que se sobresteja

a deliberação quanto aos demais assuntos. O legislador poderia ter usado expressões como "ou-
tros projetos", "matérias constantes na mesma fase da ordem do dia", etc. Mas nào o fez. Para
manifestar sua intenção, usou a expressão "demais assuntos", deixando claro que nada poderia
ser objeto de deliberação da Assembléia. Segundo o preceito latino, "in clariis tino cst

Texto interpretatio", onde há clareza não deve haver interpretação. Portanto, Sr. Presidente, os artigos
citad is só admitem um entendimento: nenhuma matéria constante na ordem do dia, seja na 1',
seja na 2' Fase, poderá ser votada, havendo matéria na pauta produzindo o sobrestamento.Adc-
mais, avaliar a conveniência  de se aplicar ou não a lei parece-nos uma exorbitância de procedi-
mento.

Em segundo lugar, porque não é verdade que o mandamento constitucional provoque o
engessamento do processo legislativo. Muito pelo contrário, a paralisação que ele enseja tem o
objetivo de propiciar o exercício da dinámica da democracia, efetivada no entendimento e na
negociação. Não resta dtivida de que o objetivo teleológico é promover o acirramento da dis-
cussão em torno da matéria e o reconhecimento da urgência da decisão da Assembléia Legislativa
sobre ela. E, para tal, a lei impede a dispersão, ordenando que cessem as deliberações sobre
todos os assuntos até que se ultime  a decisão sobre a matéria que provocou O sobrestamento. O
entendimento (lado por V Exa. reduz a amplitude das funções do Poder Legislativo, as quais
não se esgotam na atividade legiferante.

Em vista do exposto, Sr. Presidente, aguardamos que V Exa. dê provimento a este recurso,
enviando-o á consideração da Comissão de Constituição e justiça e submetendo-o à decisão so-
berana do Plenário.

Sala das Reuniões. ... de ... de

	

Fecho	1	

Deputado

ATA

1pn'se,;1a-.e aqui. 4MUO moefrio, a ala de uma reunião ordinária de Plenário na. /orma.r m#maejsa (modelo 46) e .ruidnla (modelo 4 . 1 )e
reunião de comissão, apresenta-se ioneu:le a ala sucinta (modelo 48), por ser a única publicada na imprensa oficial 1 lá, ainda, dois ,uiodelos
de ala de reunião de bancada, realkada para constituir bloco parlamentar e escolher Líder.

Para efruto.r eliaát,cos, o sumário da ata minuciosa apresenta deforiwa genérica acontecimentos passíveis de ocorrer em qualquer reunião e por
isso não mantém corre.!pondlncia exala com os e:'enlos enumerados no corpo da ata.
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Modelo W'46

AIA DA 10" REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15U
LEGISLATURA, EM 12/6/2006

Presidência dos Deputados ... e

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: 1" Fase (Expe(IientC): Ata - Correspondência: Mensagem u° .../... (enca-
minha o Projeto de Lei n° ./...). do Governador do Estado - Proposta de Ação Legislariva n° .../... - Ofícios, telegrama c
cartão - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ti" ... a .../... - Requerimentos n° ... a
.1... - Requerimentos da (oiuissào 1-speciaI ... e do Deputado ... - Proposiçôes Não Recebidas: Projeto de Lei do Deputado

- Comunicações: Comunicações da Comissão de ... e dos Deputados .... .... ... e ... - Comuincações Não Recebidas: Comuni-
cação do Deputado ... - Oradores Inscrito,-,: Discursos dos Deputados ... e ....da Deputada ... e do Deputado ... - 2" Parte
(Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições - 1)ecisào da Presidência - Comunicação da Presidência - Designação de
(missões: Comissào Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° .../... - Leitura de Comuni-
cações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados .... ... e ...; deferimento - Discussão e Votação de Pare-
ceres: Parecer da Comissào de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei n o ... 1 ... . rejeição - \'otaçào de Requeri-
nientos: Requerimento da Comissão Especial ...; aprovação - Requerimento n° .../...; aprovação com a Emenda O 1 - Re-
querimento n° .1.... aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - 2" Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° ...; rejeição — Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n o . 1 ... . discurso do
Deputado ...; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, cm 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição ti'
.../...; aprovação na forma do vencido em l turno - Discussão, em turno, do Pro j eto de Lei Complementar 0° •«/•..
aprovação - l)iscussào, em 10 turno, do Projeto de Lei n° .../..; apresentação da Emenda n° 6; encerramento da discussão;
encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de ... Discussão e Votação de Pareceres de Redação 1 iiial: Parecer dc
Redação Final do Projeto de Lei Complementar n° .1...; discurso da Deputada ...; encerramento da discussào; aprovaçau - 3'
Parte: Leitura de Comunicações - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado ... - Encerramento - Ordem do Dia.

Coinparecmnmento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados':

- ... — ... (O nome das Deputadas e dos !)eputados z'ern separado por Irar'essào, em ordem al/abetica, após o nome dos
membros da Me.ça, e.' ies ordenados conforme  a hierarqui(j.)

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado ...) - As 14h9min, a lista de comparecimento registra a existência de número regimental.

Declaro aberta a reunião. Sob a proteçào de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos OS fOSSOS trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reumào anterior.

1" Parte

1" Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado ..., 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restnçoes.

Correspondência
- O Deputado ....1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:

"N1NNS.A(;FI'1 N° .../...
Belo 1 lorizonte, ... de ... de
Senhor Presidente,
'Iknbo a lioura de encaminhar a Vossa F.Xcelência, para exame dessa egrégla Assembléia 1 .cgislatwa, o projeto de lei incluso,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Muiucipmo de (:ataguases o imóvel que especifica. O imóvel mencionado no projeto
não se encontra afetado a qualquer uso de interesse do SerVIÇO público estadual, estando, assim, desimpedido para ser doado ao
i\'Íunicípio de Cataguases, que 11w dará destinação de interesse coletivo, nos termos de cláusulas próprias consignadas no projeto.

Valho-me do ense j o para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração.
Governador do Estado de Minas Gerais.

- P,itIicd (I(1C( )rdl ) e 5v)) o texto	ngitul.

11xpra rcfcrcnto- a gcncr e 11ex1,,l)ao1,I eont íornic nomes 1sIado 4)0 o lnlrarocimo n to. 4)45 VotaÇoco e eF)amod.c., tfldtCaod14-Se O gel)trO IelT)1111110
-m r'°' lugar, ndepe'okt mente da o ' rdcm alftt)cLIco do nome ola) 1 )upui oola(). 1 \ompl4 prestnvl dc 1 1 )cput.ida e d1' 25 Deputados: "( Á

i)upurod.1 o os
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PROJE'I() DE 1.11 N'.../...

Autoriza o Poder txecuuvo a doar ao Município de Cataguases
o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipic. de Cataguases terreno com área de 3.000m ([rés mil

metros quadrados), onde funcionou a Escola Estadual Clóvis Salgado, naquele Município, registrado sob o n° 12881, a fls.
68 do Livro 3-AK, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caraguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'capur' deste artigo desnna-se á construção de uma praça de esportes.
Art. 2° - O imóvel  de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doaçào, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. l.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.".
- Publicado, vai o projeto às Comissões de ... e de ... para parecer, nos termos do art. 188, de O art. 102, do Regimen-

to Interno.

PROP()S'I';\ DE AÇÃO LEGISLATIVA N° .../...

Criação de um programa de turismo sustentável - Caminhos do São Francisco -, agregado ao programa de
reviralização da Bacia 1 lidrográfica do São Francisco, como Instrumento de desenvolvimento de toda a região, a ser
viabilizado com recursos dos governos federal e estadual e dos Municípios abrangidos pela bacia.

Entidade:
Representante:
- A Comissão de Participação Popular.

OFÍCIOS

Do Sr. ... . Secretário de Fazenda, prestando as informações solicitadas em requerimento da CPI do ... encaminhado por
meio do Oficio n° ... 	À CPI do ...

Do Sr. ... . Presidente da Câmara Municipal de ..., solicitando esclarecimentos a respeito da situação funcional dos Dire-
tores e Vice-Diretores de escolas estaduais. (- À Comissão de ...

TELE( ; RA M;\

Do Sr. ... . Senador, encaminhando informações solicitadas Por intermédio do Oficio n° .../.../...
CARTÃO

1)o Sr. ... . Presidente da Cimara Municipal de ..., dando ciência à Casa da nova composição da Mesa da referida Câmara.

2' Fase (Grande Expediente)
Aprcsentaçào de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oporninidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° .../...

Garante o cumprimento do art. 62 da 1 .ei de Responsabilidade
Fiscal e do art. 10, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional quanto ao transporte de alunos da rede pública de
ensino coinprovadamente carentes e moradores nas áreas rurais
-Transporte Escolar Solidário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1° - O Estado desenvolverá, em ccx)peraçá() com os Municípios, programas de apoio ao transporte escolar que

assegurem os recursos financeiros indispensáveis para garantir o acesso de todos os alunos á escola.
Parágrafo único - () transporte escolar gratuito só será concedido aos alunos comprovadamente carentes das áreas

rurais.
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Art. 2° - O Estado procurará atender a todas as solicitações apresentadas pelos Municípios, após a análise das suas
reais necessidades, cumpridos os critérios dispostos nesta lei e comprovada a aplicação pelo Município de, no mínimo, 25°0
(vinte e cinco por cento) de sua receita em educação, nos termos do art. 212 da Constituição Federal.

Art. 3° - O Município se comprometera a arcar corri as despesas referentes ao transporte de alunos da rede irnimcipal.

Art. 40 - Os Municípios que transportarem alunos da rede estadual, do ensino fundamental e médio, serão ressarcidos
em suas despesas com esse serviço, garantindo-se, desta forma, o cumprimento do art. 62 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Art. 50 - Os di'tritos que não contarem com escolas da rede pública, de ensino fundamental e médio, em sua circuns-
crição terão prioridade na concessão dos recursos estaduais destinados a prover o transporte escolar.

Art. 6° - Para a obtenção elos recursos a que se refere o art. 1°. os Municípios deverao encaminhar solicitação acompa-
nhada de informações sobre o número de alunos carentes residentes cm sua área rural, bem como os distritos de que trata
o artigo anterior.

Parágrafo único - As informações de que trata o "caput" serão prestadas a cada quadrimestre à Secretaria de Estado
de Educação, de forma que esta possa dimensionar as necessidades orçamentárias para o atendimento da despesa, visando
ao exercício subseqüente.

Art. 70 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias após a sua publicação.
Ari. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniôes, ... de ... de
(Nome do autor
Justificação: .\ Lei de Diretrizes e Bases da lalucaçào Nacional, no seu art. 10, 11, define a responsabilidade de cada

ente da Federação quanto às diferentes modalidades de ensino: a manutenção do ensino fundamental é compartilhada por
E, stados e Municípios, e a do ensino médio é responsabilidade exclusiva do Estado.

O transporte escolar em Minas Gerais, mesmo dos alunos matriculados nas escolas da rede estadual, tem ficado a
cargo das Prefeituras Municipais. Os custos do transporte escolar rural têm sido maiores para os Municípios mais carentes,
(JLiC possuem percentual maior de habitantes no campo, e para Municípios com maior extensão territorial.

,\s despesas com essas atividades inipossibilitani os Municípios mais carentes ele investir em outros programas educaci-
onais e de valorização dos profissionais do magistério, com reflexos negativos na qualidade da educação oferecida pelo
poder público. Tendo cm vista os parcos recursos elos Municípios, os veículos quase sempre nào estão em condições de
garantir a segurança dos alunos. Além disso, o art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal cria um embaraço para a Prefeitura
garantir o transporte de alunos inscritos na rede estadual. Em outras unidades da Federação, o assunto está a merecer a
busca de soluções. No Riu Grande do Sul, 1á existe uma lei que regula a cooperação financeira entre o Estado e os Municí-
pios. no Programa de Transporte Escolar Rural.

Por esses motivos, propomos a implementação de um programa de apoio ao transporte escolar realizado pelos Municí-
pios, de forma a garantir a segurança dos alunos e a cumprir a legislação específica, recompensando, mesmo que parcial-
mente, o esforço dos Municípios no oferecimento elo transporte escolar. A implementação desse programa deverá ser co-
ordenada pela Secretaria de Estado de Educaçào, que estabelecerá os termos dos convênios de remuneração do transporte
escolar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de ..., de ... e de ... para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

lUQUiRlMEN'l'OS

N° .../..., do Deputado ..., solicitando seja formulado apelo ao Governador elo Estado com vistas à liberação de recur-
sos para programas da Secretaria de Agricultura. (— A Comissão de ..

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão Especial ... e do Depurado

Proposições Não Recebidas

- A Mesa deLxa de receber, nos termos do inciso III do art. 1 7 3 do Regimento Interno, a seguinte proposição:

PR( )j l:'T'O I)l 1 .l.l N'.../...

Revoga o art. 50 da Lei n" 14.136, de 28 de dezembro de 2001,
que cria a taxa ele renovação de licenciamento anual de veículo.

A Assembléia Legislativa elo Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica revogado o art.5° da Lei n° 14.136. ele 28 ele dezembro de 2001.
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Art. 2° - Os contribuintes que efetuaram o recolhimento da taxa revogada por esta lei serão ressarcidos do valor pago
de 28,50 Cfemgs (vinte e oito vírgula cinqüenta Lnidades liscais do Estado de Minas Gerais), atualizado monetariamente,
na forma espulada em decreto regulainentador.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor tia data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de

(Nome do autor)

Justificação: Mister se faz reparar um grave dano contra os contribuintes mineiros proprietários de veículo automotor,
que, com a Lei ri° 14.136. de 2001, passaram a ser alvo (Ia famigerada taxa de renovação de licenciamento anual de veículo.

A sociedade não pode ficar à mercê da feroz intenção arrecadadora do Estado, que utiliza esses subterfúgios para sanar
suas finanças combalidas, fruto de administrações mal geridas, e não é justo que o contribuinte seja parte na recomposição
das finanças públicas, já que não tem nenhuma responsabilidade no processo.

A ânsia de se criar a malfadada "narcolaxa" corno fonte de recursos para o erário é proposta tentada pelo atual gover-
no desde 1999, sem a mínima intenção de retornar benefícios rara a própria sociedade.

O que se observa é pouca e precária sinalização, corri placas velhas, sujas, deterioradas, pichadas e escondidas pelo
mato, não atendendo aos requisitos mínimos de engenharia exigidos e determinados pelo Contran além da existência e do
funcionamento de radares cm completa desobediência às normas da nova legislação de trânsito.

mais absurda ainda é a criação de urna taxa que não condiz com os princípios básicos do direito tributário, que dispõe ser
necessária a existência de urna contraprestação de serviços pelo Estado ao contribuinte, a fim de que o governo tenha legitimidade
para efetuar o recolhimento de um valor compatível com os gastos efetuados. É vedada sua criação como fonte de obtenção
de recursos, e somente é aceita como urna forma de ressarcir o erário dos recursos gastos tia prestação do serviço.

O que se verifica é urna hitributaçào, já que o 1 .stado utiliza unia mesma hipótese de incidência, ou seja, a propriedade de
veículo automotor, para recolher mais de uma vez.

Pela ilegalidade da taxa e pelo respeito ao contribuinte mineiro, conclamamos os nobres pares a apoiar a extinção de um
tributo que viola os direitos do cidadão.

- ldènuca proposiçào foi apresentada anteriormente pelo Deputado

(.oinunicaçocs

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de ... e dos Deputados ... ..... ... e

Comunicações Não Recebidas

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:
Do Deputado ..., dando ciência à Casa do falecimento do Sr. ....ocorrido em 1...!.., em
- Idenuca comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Oradores Inscritos

Os Deputados ... e .... a Deputada ... e o Deputado ... proferem discursos, que serão publicados em outra edição.2

`>2 Parte (Ordem do Dia)

l Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à i Parte, a Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 12 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações.
Està() abertas as inscrições para o Grande Expediente cia próxima reunião.

DECISÃO l);\ PRESIDÊNCIA
,\ Presidência, nos termos do 2° do art. 173 do Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n° .../...

ao Projeto de Lei ri° .1..., ambos da Comissão Especial ..., por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, ... de ... de

(Nome do Deputado), Presidente.

Dispensa-se esta nota do redator quando o discurso Integra o corpo da ata tu puhhcaçao.
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Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da Decisão Normativa da Presidência
fi

o 9, os Requerimentos n° ... a .../..., da Comissão de ... Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Designaçào de COmISSÕeS

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n o .../..., do Deputado ... e outros, que dá nova redação ao inciso III do art. 25
da Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivo — Deputado ...; suplente — Deputado ...; pelo PV: efetivo — Deputado

suplente — Deputado ...; Pelo 1)EM: eletivo — Deputado ...; suplente Deputado ...; pelo P1: efetivo — Deputado
suplente — Deputado ... pelo PSB: efetivo — Deputado ...; suplente - Deputado ... . Designo. À5 Comissões.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das cotnunicaçocs apresentadas nesta reunião pela (:ornissàc)
de ... — aprovação, na ... Reunião Ordinária, em .../.../..., dos Projetos de Lei n° .1..., do Deputado ...; e .1..., do Deputa-
do ...; e do Requerimento ti' .../..., do Deputado ... (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado ... - informando sua indicação
para Líder do PSDB (Ciente. Cópia às Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Rec1uerimentos

O Sr. Presidente — Requerimento do Deputado ..., soliutando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n o .../.... .\ Presi-
dência defere o requerimento, em conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.. \rquivc-sc o procto.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente (,Deputado ...) - Parecer da Comissão de .justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei n o .../...,
do Deputado ..., que dispõe sobre a exploração e a fiscalização de loterias de bingo pela Loteria do Estado de Minas Gerais
e dá outras providencias. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há orado-
res inscritos. Encerra-se a discussão. U ni votação, o parecer. As Depuradas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rcieuado. As Comissões de ... e de ....

Votação de Rcquerunentos

O Sr. Presidente — Requerimento da Comissão Especial ..., solicitando a prorrogação de seu prazo de funcionamento
por 30 dias. Em votação, o requerimento. .\s Depuradas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(— Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° ../....da ( n nsu de ..., si ,licitando informações ao Presidente da lundaçào Estadual do Meio Ambiente
sobre a capacidade ac1 iiífcra dos Municípios de São Lourenço, (:axambu, Cambucjuira, Lambari e Araxá. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovacào do requerimento com a Emenda n o 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo
emenda. As l)epuradas e os Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fui votação,
a Emenda n° 1 As Deputadas e os Deputados que a aprovam permane çam como se encontram. (— Pausa.) Aprovada.
Está, portanto. aprovado o Requerimento ti' ...i... com a 1 meuida O 1. Oficie-se.

Requerimento n° .1.... cia Comissão de ..., solicitando informações ao Diretor-Geral do DER-MG sobre todas as obras
realizadas ou subenipreitaclas no Estado pela empresa .... .\ Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo n 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputado ,, que o aprovam
permaneçam como se encontram. (— Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° .../... na forma cio
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

2 Fase

O Sr. Presidente (Depurado ...) — Esgotada a matéria destinada à 1 Fase, a Presidência passa à r Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Não ocorrendo incidentes (ucsiocs de ordem, registro de presença. etc.) entre a .iprecocao de dois ou mais rei4ucnmentos, podcra ser teimo resumo,
da Sc,t,'uintl fornia:

A seguir. • Sr. Presidente delire, cada uni por sua vez, nos termos do inciso VIII do art. 2 2 do Regimenti Interno, rei.uenmento do 1 )epui;idi
solicimindo i retirada de trtmImaç(i do Pro jeto de 1 .ci o" .1... (A rqulve-se ii prometo.): nos termos di, meis,, XVI do ao. 212 do ltctiimcnu, Interno,
requerimento do Deputado .. .. solicitando a ncIuso em ordem do dia do Projeto de I,ci o" .. . / ... ; e, nos termos do inciso XX d0art. 232 do
Reginienti' Interno, requermenIii da 1 )cpiiiada ... e outros, solicitando .1 comocaçIo de reuniio especial psr.i comemorar o 15" aniversan,, do lstatuio
li Criança e dii
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l)iscussào e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votaçào, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no ..., que dispõe sobre a política estadual
de reciclagem de materiais. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto.. \ Presidência vai submeter a matéria a votação
por escrutínio secreto, nos termos do art. 261, X. c/c os arts. 222 e 263. II, do Regimento interno. Antes, lembra ao Plenário
que as Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão
votar "não". Resumindo, "sim" mantém o veto, e "não" rejeita o vero.A Presidência convida para atuarem como escrutinadores
os Deputados ... e ... .Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados para a votação secreta.

O Sr. Secretário (Deputado ...) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna as Deputadas e os Deputados:

- ... (O nome das Depuladà.s e dos 1)ef,111ados vem separado por i,nessao, em ordem alt ihéiia. a pós o nome dos me,,i/uyi.r da .'i lesa.
es/es ordenados cimformc a hierarquia.)

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à abertura da urna e à verificação da
coincidência do número de sobrecarta, com o de votantes.

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de votantes.
O Sr. Presidente - Votaram 46 Deputados. Foram encontradas na urna 46 sobrecartas. Os números conferem. A Presi-

dência solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos Votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 43 Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno úni-

co, o Veto Parcial à Proposição de Lei n .....\ promulgação.
Votaçào, em 1° turno, dc) Projeto de Lei n° .../.... dc) Deputado ..., que institui o Certificado e o Selo Cidadào no

âmbito do stado. A Comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
que apresenta. A Comissão de ... opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

- O Deputado ... profere discurso, que será publicado em outra edição.
() Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo ri' i. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei n° .../... na forma do Substitutivo
no 1. .'c Comissão de

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° ... 1..., do Governador do Estado, que altera a reda-
ção do art. 14 da Constituição do Estado. .\ Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma cio vencido em
1 ° turno. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. \ Presidência vai submeter a maré-
ria a votação pelo processo nominal, em conformidade com o art. 260, 1, c/c os arts. 201 e 263, 1, do Regimento Interno.
Em votação, a proposta. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário — (- Faz a chamada.)
— Respondem "sim" à chamada de votação nominal as Deputadas e os Deputados:

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputado,,; não houve voto contrário. Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a
Proposta de 1 menda à Constituição n° .1... na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projetc) de Lei Complementar no .../...» do Deputado ..., que altera os arts. e 21 da Lei
Complementar O 26. de 14/1/93, que estabelece a composição da Região Metropolitana de Belo horizonte e de seu
colar metropolitano. A Comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de ... opina por sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.. \ Presidência vai submeter a maté-
ria a votação pelo processo nominal, com conformidade com o art. 260. 1, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A
Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. 1 im votação, o projeto.

- Votam "sim" as Deputadas e os Deputados:
- ... . (O nome das l)ep:dadaf e dos 1)epuiados i'eni separado por Iravessào, em ordem atYiibé/ica, após o nome dos memlnv.r da Alei-a,

estes ordenados rm/?JF7ne a hierar(luia.)
Votam "não" as Deputadas e os Deputado,,,:
- ... .(O nome das l)epuas e dos 1)epnlados vem separado por Ira,nssèi, em ordem al/héIica, após o nosie dos membs da

estes ordenados anh),me a hier(;rquia.)

NavotacionommaIfeita por cirnada. o nome das Deputadas c dos t)cputadus vem uparado por mraves,.à(,, em ordem alfabética, sendo que o nome
dos l.idçres e dos membros da \ks.i vem em primeiro Itigar, russa ordem, conforme disposição regimental. Nas demais votaçics, chamadas e no
comparecimento, observa-se apenas a precedência dos membros da Mesa.
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() Sr. Presideire - Votaram "sim" 36 Deputados. votaram "não" 3 Depurados, totalizando 39 votos. Está, portanto,
aprovado, cm l turno, o Projeto de Lei Complementar n° .../......\ (:omnissáo de

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no .1..., do Deputado ..., que institui o Programa Paz na Escola, de ação
interdisciplinar, para prevenção e controle da violência nas escolas da rede pública e dá outras providências. A Comis-
são de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n° 1 a 5, que apresenta. As Comissões
de ..., de ... e de ... opinam por sua aprovação com as lmendas n° 1 a 5, da Comissão de justiça. Em discussào, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA N°6 AO PRO.JF . FO 1W Ll1 N° .../...

Dê-se ao inciso 1 do art. 3° a seguinte redação:
"Art. 3° -
1 - criar equipes de trabalho vinculadas aos colegiados escolares para atuar na prevenção e no controle da violência nas

escolas, analisar suas causas e apontar possíveis soluções;".

Sala das Reuniões, ... de ... de

(Nome do Deputado)
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi

apresentada ao projeto uma emenda do l)cputado ..., que recebeu o n° 6. Nos termos do 2° do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de ..., para parecer.

1)iscussào e Votação de Pareceres de Redação lmnaP

O Sr. Presidente -- Parecer de Redação Final do Projeto de Lei Complementar n° .../..., do Governador do Estado, que
institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado e dá outras providencias.
Em discussão, o parecer. Com a palavra. para discuti-lo, a Deputada

- A Deputada ... profere discurso, que será publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

3 Parte

(.) Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2 ' Fase da Ordem do Dia, a Presidência passa à 33 Parte da reunião,
destinada a comunicações e a pronunciamentos de oradores inscntos.

Leitura de ( :mnunicaçx

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao l'lenário das comunicações apresentada ,, nesta reunião pelos Deputados
- falecimento da Sra. ....ocorrido no dia .1..!... em ...; e ... - falecimento do Sr. ....ocorrido no dia .../.../..., em
e pela Deputada ...	falecimento do Sr. .... ocorrido no dia .1.1..., em ... . (Ciente. Oficie-se.).

Oradores Inscritos

- O Deputado ... prutcrc discurso, que será publicado em outra edição.

Encerramento

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordi-
nária de logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 13, às 9
horas, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordiná-
ria na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anteri(>r.). Levanta-se a reunião.

Neto ocorrendo incidentes (qucso 'cs dc ordem, dlscurso5, etc.) entrea aprccuacão de dois ou mtis pareceres de rcdaço final, poderá ser feito resumo,
da seguinte forma:

.\ seguir. 50, subuiietid,,s à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redacao Final do Proicu, de Lei Cumpknieiitar
n<> .../..., do Governador do U.stado, que InStitui O I(cgime Pr' pno de l'r,v,dtncia e .\Incla Social dos S	Público., d(>1 :stado e da oUtr.ts
prrivid&ncias; de> Pro jeto de 1 . n" .../ . ...do Deputado ..., q autoriza o Poder Fxccuiuvo a doar os ,mo eis que especifica e da outras proviilenci.is (\
sançã(X); e do Pro ) eto de R,siiluç:t,» n° .../.... da ( omtssài, de Política .\gropeeuãria. que aprova, em conf,,rm.tdade com ii disposto no Iri. 62. XXXIV. da
(_,,iistituiçao do I'sitdi i, a .,lenItii di,. terras devi lutas que espictc3 C.\ promuIg.icii..'
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Modelo n'47

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, EM 12 DE JUNHO DE 2006

PRESIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ... E

À5 14 horas e 9 minutos, havendo numero rei1111cnta1. a Presickncia declara aberta :1 reiinià >. ( . inparcceiii os 1)eputa
dos .... .... ... e ... . O Deputado ..., 2°-Secretário, procede à leitura da atada reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
O Deputado ..., 1°-Secretário "ad hoc", lê a correspondência, constante da Mensagem n o .1... (encaminha o Projeto de
1.ei n° •../...). do Governador do Estado; da Proposta de Ação Legislativa n° .../..., de autoria popular; e de ofícios, telegra-
ma e cartão. Isto posto, a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o (;raiicle

Expediente, quando lhe são encaminhados os Projetos de Lei n o ' ... a .../...; os Requerimentos no ' ... a .1...; e requerimen-
tos sem uwncrt da Comissão Especial ... e do Deputado ..., deixando de ser recebido, nos termos do inciso 111 do art. 173
do Regimento Interno, projeto de lei do Deputado.....Sáo também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de
e dos Deputados .... ... ....e ..., deixando de ser recebida comunicação do Deputado ... . Proferem discursos os Deputados

e ....a Deputada ... e o Deputado ... ....sgorada a hora destinada a esta parte, passa-se à T Parte da reunião, cm sua
Fase, momento em que o Sr. Presidente profere decisão, determinando, nos lermos do 2° do art. 173 do Regimento
Interno, a anexação do Projeto de Lei n° ./... ao Projeto de Lei n° .1..., ambos da Comissão I.special ..., por guardarem
semelhança; e informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n°
9, os Requerimentos n° .., a .1.....\ seguir. a Presidência designa os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de 1 mcnda à Constituição ri' ......; dá ciência ao Plenário das comunicações hoje apresentadas pela Co-
missão de .. e pelo Deputado ....este informando sua indicação para Líder da Bancada do PSDB; e defere requerimento
do Deputado ..., solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° .../.....t() contínuo, é submetido a discussão e
votação e rejeitado o parecer da (:OIS5() de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° .../...
Nesse passo, sã(-) submetidos a vntaçao e aprovados, cada uni por sua vez, requerimento da Comissão Especial ....solicitan-
do a prorrogação de seu prazo de funcionamento por 30 dias; e os Requerimentos n°' .1... corri a Emenda n° 1 e .../... na
forma do Substitutivo n° 1. Esgotada a matéria destinada a esta fase, à 2 Fase da Ordem do Dia, momento ciii
que é submetido a votação secreta, nos termos do inciso II do art. 263 cio Regimento Interno, e rejeitado, cm turno único,
o Veto Parcial á Proposição de Lei no ..., com 3 votos favoráveis e 43 contrários. Anunciada a votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° .../..., faz uso da palavra, para encaminhá-la, o Deputado ..., após o que é o Substitutivo n° 1 submeudo
a votação e aprovado, ficando, portanto, aprovado, em l turno, o Pro jeto de Lei n° ./... na forma do Substitutivo n° 1.
Encerrada a discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° ... i..., é esta submetida a votação nominal,
nos termos do inciso 1 do art. 263 do Regimento Interno, e aprovada na forma cio vencido em l turno, corri 51 votos
favoráveis e nenhum contrario. A seguir, é submetido a discussão e votação nominal e aprovado. em 1" turno, o Projeto de
Lei Complementar li' ./.... com 36 votos favoráveis e 3 contrários. Encerrada a discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
ti ./..., a Presidência informa ao Plenário que, no decorrer dessa, foi encaminhada à Mesa uma emenda do Deputado
a qual recebeu o n° 6, e que, nos termos do Ç 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à
(:olliissàc) dc ..., para parecer. Anunciada a discussão do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei Complementar n° ..J

faz uso da palavra, para discuti-lo, a Deputada ..., após o que é o parecer submetido a votação e aprovado. Esgotada a
matéria destinada à T Fase da Ordem do Dia, a Presidência passa à 3 Parte da reuniao, momento em que o Sr. Presidente
dá ciência ao Plenário das comunicações hoje apresentadas pelos Deputados .... ... e ....Profere discurso o Deputado
Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência encerra a reuniào, desconvocando a extraordinária de logo mais, às
20 horas, e convocando as Deputadas e os Depurados para a extraordinária de amanhã, dia 13. às 9 horas, e para a especi-
al também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma
data, às 14 horas, com a seguinte ordem dc) dia: 1' Fase - Comunicações da Presidência e apreciação de pareceres, requeri-
mentos e indicações; T Fase — Votação, em turno único, dos vetos às Proposições de Lei nOs ... e ...; discussão, em 10 turno,
dos Projetos de Lei n°' /2005 e ... e .../2006 e discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° .../....Levanta-se a reunia(-).
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Modelo n' 48

ATA DA ...a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
NA ... SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA •••a LEGISLATURA, EM .../.../

Às 1 Ob3Omin, coni)areCeni na Sala das Comissões OS Deputados ...,... (substituindo o Deputado .... por indicação da
Liderança do PMDB), ... (substituindo o Deputado. — por indicação da Liderança do PSDB) e ... (substituindo o Deputado

por indicação da Liderança do l)EM), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados .......
e ....1 lavendo numero regimental, o Presidente, Deputado ..., declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado .... dispensa a leitura da ata da reuniào anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da	presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
a ouvir os convidados, para analisar as atuais condições de funcionamento do Fundo de Recuperação e l)esenvolvmniento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais 1hmdro. Comunica, ainda, o recebimento da seguinte
correspondencia: ofícios da Sra. ....Secretária Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, publicado
no "Diário do Legislativo" do dia .../.../..., e dos Srs. ....Secretario de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no
"Diário do Legislativo" do dia .1...!....... . Ordcnador de Despesas da Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo, do
Ministério da Agricultura; ..., Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social; ..., Presidente
da Cãmara Municipal de Pedro Leopoldo; is últimos, publicados no "Diário do Legislauvo" do dia ... 1..!...; ..., Diretor-
(;l do l)ER-MG, publicado no "Diário do Legislauvo" do dia ... 1 ... !....... . l'residenie do Tribunal de Contas do Estado;
e ....Presidente dii Associação Nova Esperança Beneficente do Brasil, de Santa Luzia. O Presidente acusa o recebimento
(Ias seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de 1 .ci n°' .1... e ./... . no 2° turno;
.1... e .../..., no l turno (Deputado ...); .../..., no 1° turno, ... e .../.... no 2° turno, .../......./... e .../..., no l turno (Deputa-
do ...): .../... e .1.... no 1° turno (Deputado ...). Passa-se à l Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres que concluem pela aprovação, no ° turno, dos Projetos de Lei n° ./... na forma do Substitutivo
n° 1 (redistribuído à Deputada ... ); .1... com as Emendas n°' 2, da Comissão de .....3 a 5, da Comissão de ..., e 6 a 13,
apresentadas em Plenário, ficando prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de ... (relator: Deputado ...); .../... na forma
proposta (relator: Deputado ..., em virtude de redistribuição) e .../... na forma original (relator: Deputado ....em virtude de
redistribuição). O Projeto de Lei Complementar n° .../... e o Projeto de Lei n° .../... são retirados da pauta, atendendo-se,
respectivamente, a requerimentos dos Deputados ... e ....aprovados pela (,omissão. Passa-se â T Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições cjtw dispensam a apreciação do Plenário. Após a discussão e a
vovaçào, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Pro j etos de Lei n°' .../.......e .1... . este com a Emenda

° 1 (relator: Deputado ...); .../.......e .../..., este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado ...); .1... com a Emenda n° 1 e
relator: Deputado ...); e .../... (relator: Deputado ...). Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e

a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, sã(.> aprovados os requerimentos do
Deputado ._ em que solicita seja convidado o Sr. ....Secretário de 1 stadt() de Educação, para participar da reunião em tjuc
se irá debater o Projeto de Lei 0 / que institui o Plano de Carreira do Pessoal da Educação: e do Deputado ..., em que
solicita intormaçc'es á Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte sobre a arrecadação dos cartórios em ... e ....A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o assunto objeto da pauta. Registra-
se a presença das Sras.....Secretária Adjunta dc Meio Ambiente, representando o Secretário de Estado de Nlelo Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, e ..., Gerente do Departamento de Fundos de Desenvolvimento, representando o Presi-
dente do BI)MG, e dos Srs. ....Assessor Jurídico, e .....Assessor Especial do Secretário Tributário da Secretaria de Estado
de Fazenda, ambos representando o titular da Pasta; ..., do Conselho de Recursos 1 lídricos, representando o Presidente da
Faeing: ..., responsável pelo Projeto Manuelzã :.... Presidente do Fórum Mineiro dos Comitês; e ..., Diretor-Geral do Igam,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. .\ Presidência concede a palavra ao Deputado ..., autor do requerimento
que (leu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra aos convidados, para que façam
sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taqtugraíicas. Cumprida a finalida-
de da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, ... de ... de

(Nome cio 1 )epuuado), Presidente — ... - ... - ... - ... (O /iomo dai L)epiila(ás e doi Depurados prvseele.r tem separado por iraiu.cào.)
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Modelo n° 49

ATA DA REUNIÃO DAS BANCADAS 1)0 PARTIDO ... E
DO PARTIDO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM .../.../

Às 14 horas, reúnem-se nesta Casa os signatários abaixo identificados, os quais deliberam constituir o Bloco Parlamen-
tar ... - BP... - e indicar como Líder do Bloco o Deputado ... e corno Vice-Líder o Deputado ....Não havendo outro
assunto cm pauta, encerra-se a reuniao, da qual se extrai esta ara, que, aprovada, é assinada l)C1os I)rc11.

Partido	 Partido

Deputados	 Deputados

Modelo n"50

ATA DA REUNIÃO DA BANCADA DO PARTIDO NA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM .../.../...

As 14 horas. rcúnem-sc nesta Casa os signatários abaixo identificados, os quais deliberam indicar como Líder do Sigla
do parado) o Deputado ... e como Vice-Líder o Deputado ....Não havendo outro assunto cm pauta, encerra-se a reunião,
da qual se extrai esta ata, que, aprovada, é assinada pelos presentes.

Deputados

COMUNICAÇÃO

- 1pivsenIam-s a .rcç,u,- In' ,m,(lchl.r 1/e a,m,,iiaào. O /,omt'IPo filo ilra linfa Yjnji.fo i/l/ol'ma/l(10 yik' iJi/i'oii sobre deierm,na-á is
o segiendo L'xcmp/i/ica como o Iider/aç' para a/lenir a compos4ào de comissão; o terceiro traia da escolha do Líder pela Bann,da.

Modelo n51

COMUNICAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Presidente cia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissào ... comunica que, na .. . Reunião Ordinária, realizada em ... /... /....foram aprovados conclusivamcnte o
Projeto de Lei n° . .. /.... de autoria dos Depurados ... e ...; e o Requerimento n° .1..., de autoria dos Depurados ... e ...; e
rejeitados conclusivamente os Projetos de Lei n°' ... e ./.... de autoria do Deputado ...; e o Requerimento n° ... 1.... de
autoria do Deputado

Sala das Reuniões, ... dc... de...

(Nome do Deputado)

Presidente da Comissão
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Modelo n 52

COMUNICAÇÃO

IINCCICIltíSsllfl() St.niH r Presidente da \sseib.ia Lcislativa do Estado de Níinas Gerais:

O Deputado que esta subscreve comunica a indicaçào do Deputado ... Como membro suplente da Comissão Especial
para Emttir Parecer sobre ... , na vaga do Deputado ..., passando o Deputado ... à condição de membro efetivo da referida
Comissão.

Sala das Rcunuks, ... de ... de

(Nome do Deputado)
Líder do

Modelo n° 53

COMUNICAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa cio V.siado de Minas Gerais:

-\ Bancada ... comunica, conforme ata anexa, que escolheu corno Líder o Deputado

Sala das Reuniões, ... de ... de

Bancada

I\h)dclo ri` 54

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

:\ Presidência, nos termos do 2° do art. 173 do Regimento interno, determina a anexação do Projeto de Lei n°
ao Projeto de 1.ci n° .../..., ambos de autoria do Governador do Estado, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléi'i. ... de ... de

(Nome do Deputado)
2°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência
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Modelo n' 55

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

\ Presidência tem a esclarecer ao Plenário que, na votação dc) parecer de tiiconsutucioiialidade referente ao Pro j eto de
Lei n° .../..., da Deputada ..., percebeu, claramente, a ocorrência de urna falha na comunicação entre a Mesa e o Plenário,
que resultou em evidente erro essencial, quanto ao procedimento a ser adotado, por parte de número muito expressivo de
votantes. Por essa razão, com base no disposto no art. 83 do Regimento interno, decidiu renovar a votação, por entender
tratar-se de medida necessária ao bom andamento dos trabalhos do Plenário. E isso porque a votação enganosamente
levada a efeito, como se pode depreender das numerosas manifestações dos Deputados, tão logo anunciado o resultado,
nào expressou a verdadeira vontade dos legisladores no trato daquela relevante questão.

A Presidência esclarece ainda que, em atenção ao nobre Deputado ..., responderá também por escrito e de forma detalhada
à questão de ordem que, neste instante e num primeiro momento, decide.

Mesa da Assembléia, ... de ... de

(Nome do Deputado)
Presidente

Modelo n° 56

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Questão de ordem do Deputado ... sobre a inteligência
do ar[. 239, 30, do Regimento Interno.

Em reunião do dia ... de ... do corrente ano, o ilustre Deputado ... suscitou questão de ordem referente à aplicação do
art. 259, ( 3°, do Regimento Interno, cujo mandamento entendeu haver sido descumprido quando da votação do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça sobre a consutucionandade do Projeto de Lei ri' .../.... da I)cputada

Naquela oportunidade, a Presidência declarou sem efeito a votaçào, renovando-a de imediato, ao perceber, com clareza,
que o resultado anunciado não espelhava a verdadeira vontade das Sras. Deputadas e dos Sr ,,. Deputados, levados ao engano
em decorrência, ralve, de urna provável falha na comunicação entre a Mesa e o Plenário.

Considerando ter havido evidente erro essencial por parte dos parlamentares quanto ao procedimento a ser adotado na
votação, conclusão a que chegou a partir das diversas maiiifestaçfes de um número muito expressivo dos que dela partici-
param, o Presidente entendeu delinear-se ali um caso iniludível de ato jurídico imperfeito, cujos efeitos não deveriam pros-
perar.

O anúncio do resultado, numa tal circunstáncia, de modo algum poder-se-ia considerar como configurativo da hipótese
descrita no § 30 do art. 259 do Diploma Procedimental, inocorrcndo, portanto, no caso, o delineamento da matéria vencida
que, esta sim, impediria a renovação da votaçào.

com o escopo de estancar a desorientação e o tumulto entãoverificados, a Presidência tomou a providência que
entendeu necessária ii normalização dos trabalhos, tornando> sem efeito a votação e renovando-lhe o procedimento.

Com as razões expostas, a Presidência decidiu a questão de ordem formulada pelo eminente Deputado ....indicando,
na competência que expressamente lhe confere o art. 83, "caput", do Regimento Interno, o fundamento legal do ato ques-
tionado.

E, no cumprimento da intenção manifestada na oportunidade. a Presidência encaminha, por escrito, as referidas
razões ao suscitante da questão, o nobre Deputado

Mesa da Assembléia, ... de ..: de

(Nome do Deputado)
Presidente
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Modelo n° 57

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°

:\phcaçào cio art. 126 cio Regimento Interno na votação de
matérias que exigem quórum especial.

A Constituição Estadual, ao dispor sobre o processo legislativo, estabelece a competência, a forma e as condições para a
produção dos atos legislativos estaduais, levando em consideração a hierarquia das normas que enumera c a matéria
ol) j ctO de apreciação. Assim, as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas,
as resoluções e o veto à proposição de lei receberam tratamento constitucional distiiuo, especialmente quanto ao quórum
para a sua aprovação.

Dessa forma e obedecendo aos ditames constitucionais, o Regimento Interno da Assembléia 1 .egislauva enumerou as
proposições do processo legislativo estadual e estabeleceu condiçoes diversas para a sua apreciação, exigindo dIurui11 dife-
renciado pata dehberação.

Dispõem a Consriruiçáo Estadual e o Regimento Interno que "o projeto de lei complementar será aprovado se obtiver
voto favorável da maioria dos membros da Assembléia Lcgislariva", ou seja, o voto "sim" de 39 Deputados. As propostas
de emenda à Constituição também necessitam de quórum especial para a sua aprovação, conforme disposto na norma
constitucional, que estabelece que "a proposta será discutida e votada em 2 (dois) turnos e considerada aprovada se obti-
ver, em ambos. 3/5 (três quintos) dos votos dos membros da Assembléia Legislativa", o que corresponde a 48 votos "sim".
Da mesma maneira é tratado o veto à proposição de lei, que necessita de 39 votos "não" para ser rejeitado.

() art. 126 do Regimento Interno estabelece que "terá computada a presença, para todos os efeitos regimentais, como
se no Plenário estivesse, o Deputado presente a reunião de comissão realizada no Palácio da inconfid&ncia
concomitantcmenie com reunião da Assembléia Legislativa". O legislador buscou garantir o bom atidamento dos
trabalhos dc) Plenário, provendo-<) com a presença de Deputados em comissão para as deliberações. A aplicação cio
dispositivo, porém, deve ocorrer dentro dos limites impostos pelo texto constitucional vigente, pois a interpretação
cia norma regimental nunca poderá ser feita de modo a possibilitar a votação de proposições legislativas sem o nú-
mero necessrIc) para a sua aprovação ou rejeição. AO submeter a votação uma proposição que necessita de quórum
especial, contando cont a presença de Deputados cm comissao e sem que a presença de parlamentares em I'lcnário
seja suficiente para garantir a sua aprovação ou rejeição, a Presidência estabelecerá, de antemão, o resultado da vo-
taçào e impedirá a deliberação em sentido oposto. lssa decisão comprometeria a atuação cio Poder Legislativo.

Conforme exposto, a Presidência, no exercício da atribuição q-' lhe impõe o inciso XV do art. 82 e tendo em vista a
necessidade de se conferir a melhor aplicabilidade ao art. 126 cio Regimento Interno, decide que as matérias que necessi-
tam de qoiónim especial só serão submetidas a votação se a presença dos Deputados em Plenário garantir-lh(-s a possibili-
dade de aprovação ou rejeição.

Mesa da Assembléia, ... de ... de ....

(Nome do Deputado)
Presidente

Modelo n° 58

QUESTÃO DE ORDEM

r Prcsidciiic. 6 )rinhilo c1 uesrà() cli ordem com fulcro tiO art. 64,	2°, da (:oisriwição lederal; no art. 69, ( 1, cia
Constituição Estadual e no art. 208. 1°, cio Regimento Interno.

() Regimento Interno, repetindo as Constituições Federal e i staclual, no seu art. 208, 1, estatui:
"Ari. 208 - O Governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa.

- Se a Assembléia Legislativa (ião se manifestar cru até 45 (quarenta e cinco) citas sobre o projeto, será ele
incluído em ordem do cliii, para discussão e votaçào em turno único, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos".
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O dispositivo regimental impede que a Assembléia Legislativa delibere sobre qualquer assunto quando ocorrer a situação
prevista no mencionado artigo. Entende-se, por conseguinte, que nada pode ser votado enquanto nào se votar a matéria
que se encontra na faixa constitucional.

O imperativo se estende, sem dúvida, a requerimentos, pareceres, relatórios, enfim, a qualquer matéria que seja objeto
de votação.

Assim procede a Câmara dos Deputados. A Assembléia de Minas, no entanto, no cumpre a clisposicão constitucional,
uma vez que, na situaçào, apenas não admite a votação de projetos.

Encontra-se na pauta o Projeto de lei n° .-./.... de S. Exa. o Governador do Estado, o qual Iraimimia cm regime de
urgência, encontrando-se na faixa constitucional Assim, deverá esta Presidência, acatando esta questão de ordem, impedir
que qualquer assunto seja objeto de deliberação desta Casa até que se desobstrua a pauta com a votação do Pro j eto de l.ci
ti° ... /..., sob pena de outras dchberaçôes, porventura tomadas, se verem eivadas do vicio de inconsutucionalidade.

Esta é a questão de ordem que apresento a V Exa., Sr. Presidente, lembrando que a Câmara dos Deputado. ,; não pôde
votar a prorrogação da CPI cio Narcotráfico porque existia matéria sobrestando a pauta. Isso diz respeito ao nosso Regimento
Interno, à Constituição Federal e à Constituição (1<) Estado.

Sala das Reuniões. ... de ... de

(Nome do Deputado)

Modelo n"59

ACORDO DE LÍDERES

Exccicntisslmc) Senhor Presidente cia :\sscmnbléia legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos membros dc) Colégio de Líderes, deliberam seja rece-
bida. no 2° turno, unia emenda, de autoria do Depurado ..., ao Projeto de Lei mm° .. .1.... contendo matéria nova.

Sala das Reuniões. ... de ... de

(Nome do Deputado)
Líder do Bloco

(Nome do Deputado)
Líder do Bloco

(Nome cio Deputado)
Líder da Bancada

(Nome do Deputado)
Líder da Bancada

(Nome do Deputado)
Líder da Bancada

(N( )iflC do Deputado)
Líder da Bancada

(Nome do Deputado)
Líder da Maioria

(Nome do Deputado)
Líder da Minoria
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Modelo n 60

ORDEM DO DIA DA .. REUNIÃO ORDINÁRIA
DA a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

•,a LEGISLATURA, EM .../.../...

1a Parte

1a Fase (Expediente)

(das 14 horas às 1 4h 1 Smin)

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Lcitura da corrcspondència.

2'I-ase (Grande Expediente)

(das 1 4h 15111111 às 15h 1 Smm)

Apresentação de proposições e oradores inscritos.

T Parte (Ordem do Dia)

P Fase

(das lShlSmin às lóhlànnu)

Comunicações da Presidência. ;\preciaÇào de pareceres e requerimentos.

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto cie Lei o° •,/... . do Depurado ..., que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de ... o imóvel que especifica. O parecer conclui pela incomistinicionalidadc do Projeto.

Parecer da Comissão de justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei n 0 ... 1.... cio Deputado ..., que institui o
Programa de ... e dá outras providencias. C) parecer conclui pela inconstirucionandade do projeto.

Requerimento n° .... da Comissão de ..., solicitando ao Presidente do Ipscmg que informe esta Casa sobre a possibilida-
de de restituição do excedente da reserva técnica do fundo de pensão dos servidores da autarquia.  A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento  na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.

Requerimento n° ..., da Deputada ..., solicitando ao Poder Exccuuvo que se manifeste sobre as receitas previstas no
Projeto de Lei no .../..., convertido na lei orçamentária, referentes à compensação previdenciária Cotu a União e ao ressar-
cimento ao I)ER-MG, tendo em vista que seus valores não são reconhecidos pelo governo federal como crédito a favor
de nosso Estado. \ Mesa da Assembléia ()pina pela aprovação do requerimento.

2 lase

(das 161115111111 às 18 horas)
1)iscussào, cm turno único, do Projeto de Lei n° .1.... do Governador do Estado, que cria o Escritório de Representa-

ção do Governo do Estado de Minas Gerais no exterior e dá outras providencias (iàixa constitucional) A Comissào de
Justiça conclui pela constitucionalidade cio projeto. Às Comissões de ... e de ... perderam prazo para emitir parecer. Desig-
nado relator em Plenário, o Deputado ... solicitou prazo regimental para emitir parecer.

Votaçào, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° ..., que institui o Regtmc Próprio de
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do lstaci() de Minas Gerais e dá outras providências (faixa consti-
tucional). A Comissão F.special opina pela manutenção do veto à alínea "d" do inciso 1 e à alínea "e" do inciso 11 do art. 60

ao § 3° do ao. 8°, ao parágrafo único do art. 5() e ao art. 84e. pela rejeição do veto ao § 1° do art. T5

Prosseguimento da votação, em 1 turno, do Projeto de Lei Complementar n° .7..., do Deputado ..., que institui as
aglomerações urbanas integradas e planejadas, dispõe sobre a sua organização e funções e dá outras providencias. A Coniis-
sào de justiça conclui pela constitucionalidade cio projeto com as Emendas n° 1 a 4, que apresenta. A Comissão de
opina por sua aprovação com as Emendas n° 1 a 4, da Comissão de justiça. A Comissão de ... opina pela rejeição do
projeto.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n .1..., do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contra-
tar empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird —, destinado ao Projeto de Com-
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bate à Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste, e dá outras providências. A Comissão de justiça concluiu pela constitucio-
nalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. As Comissões de ... e de ... opinaram por sua aprovaçào com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de ..., que opina pela rejeição
das Emendas n° 2 e 3 e pela aprovação da Emenda n o 4. que apresenta.

Prosseguimento da discussào, cm l turno, da Proposta de Emenda à Constituição ri' ../..., do Deputado ... e outros,
que altera a Seção III do Capítulo 11 da Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das I)isposiçôes Constitucionais
Transitórias (extingue os Tribunais de Alçada e de justiça Militar e dá outras providências) A Comissão Especial perdeu
prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Depurado ... opinou pela aprovação da proposta.

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n° .1..., da Comissão de ..., que aprova as contas do Go-
vernador do Estado referentes ao exercício de ... . A Comissão de ... opina pela aprovação do projeto e pela rejeição
das Emendas n° 1 e 2.

Prosseguimento da discussão, em 1 turno, do Projeto de Lei Complementar n° .../.... do Tr i bunal de justiça, que altera

anexo da Lei Complementar n° ..., de .1.1.... que contém a organização e divisão tudiciárias do Estado de Minas Gerais.
A Comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n° 1 a 4, que apresenta. À Comissão
de ... opina por sua aprovação com as lmendas o°' 1 a 4. da Comissão de Justiça, e 5 a 7, que apresenta. À Comissão de

perdeu prazo para emitir parecer.
Discussão, cm 2° turno, do Projeto de Lei ri° ... 1..., do Deputado ..., que autoriza o Poder Executivo a fazer

reverter ao Município de ... terreno recebido em doação. A Comissão de ... Opina pela aprovação do projeto na forma

do vencido cm l jfl()

Discussão, em 2° turno, dc) Projeto de Lei n o .1.... da Comissão de ..., que dispõe sobre as políticas florestal, de prote-
ção à hiodiversidade e do uso alternativo do solo no Estado. A Comissão de ... opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido cm 1 1 turno com as limendas n°' 1 a 18, que apresenta. A Comissão de ... opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.

Discussão, em turno, do Projeto dc 1Lei 0° .../.... do Governador do Estado, que dispõe sobre o Código de Ética e
Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. A Comissão de ... opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno com as Emendas n° 1 a 37, que apresenta.

Discussão, cru 10 turno, cio Projeto de Lei n°... 1.... do Deputado ..., que estabelece normas para a concessão do serviço
de transporte coletivo intermunicipal de passageiros e dá outras providencias. À Comissão de Justiça perdeu prazo para
emitir parecer. As Comissões de ... e de ... opinaram pela rejeição dc) projeto No decorrer cio prazo previsto no art. 104 do
Regimento Interno, foi interposto recurso pelo Deputado ..., solicitando o reexame da matéria pelo Plenário.

Discussão, em l' turno, do Projeto de 1 ei n° .1..., do Deputado ._ que institui o Programa Minas em Destaque. A
(:onmSsã() de Justiça conclui pela constitucti nalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão
de ... opina por sua aprovaçào na forma do Substitutivo n o 1, apresentado pela Comissão dc Justiça.

I)iscussào e votação de pareceres de redação Ínial.
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Modelo n 61

ORDEM DO DIA DA .Ja REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE..., NA ... a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA	DA ...a LEGISLATURA, A

REALIZAR-SE ÀS 10H30MIN DO	DIA .../.../...

l Parte (Ixpedicntc)

Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.

2. Parte (Ordem do 1)12)

Finalidade: apreciar a matéria constante na pauta e ouvir convidados, que debaterão o Projeto de Lei n o .../...
Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia:
No 2° turno: Projetos de Lei n° .../....dc) Deputado ...; e .../..., do Deputado
No 1° turno: Projetos de Lei O. .1..., do Deputado ...; e .../..., do Deputado
Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia:
Fin turno unico: Projeto de Lei n° .../..., do Deputado ...; Requerimento n° ... 1..., do Deputado
Discussão e votação de proposições da Comissão.

Modelo n° 62

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reuniões Extraordinárias da Assembléia 1 .egislauva

O Presidente da Assembléia Legislativa do listado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82,
XVII, do Regimento Interno, convoca reuniões extraordinárias da .'sscnibléia para as 9 e as 20 horas do dia ... do inès de

de ..., destinadas ambas à (IiSCUSSàO e votaçào de pareceres e à votação de requerimentos, a saber: pareceres da Comis-
são de Justica sobre a constitucionalidade dos Projetos de 1 .ei n° .../....d o I)eputado ....que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Municipiu de ... o imóvel que especifica; e .../.... do Deputado .... que institui o Programa de ... e dá outras provi-
dências; e os Requerimentos n°' .1..-. da Comissão de .... solicitando ao Presidente do lpsemg que informe esta Casa sobre
a possibilidade de restitiiicào do excedente da reserva técnica do fundo de pensão dos servidores cia autarquia; e ... 1.... da
Deputada ....solicitando ao Poder Execcitio que se manifeste sobre as receitas previstas no projeto de Lei n° ... /... . Cofl-

vertido na lei orçamentária, referentes à compensação prevideiiciária com a União e ao ressarcimento ao DlR-MG, tendo
em vista que seus valores nao s ão reconhecidos pelo governo federal como crédito a favor de iiosso Estado; e à apreciação
do Projeto de Lei n° ./....do Governador do Estado, que cria o Escritório de Representação do Governo do listado de
Minas Gerais no exterior e dá outras providências; dc) Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° .../..., que institui

Regime Próprio de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências;
dos Projetos de Lei Complementar n° .1..., do Deputado ..., que institui as aglomerações urbanas integradas e planejadas,
dispõe sobre a sua organização e funções e dá outras providências; e ./..., do Tribunal de Justiça, que altera anexo da Lei
Iompktnentar n° ..., de .1.1..., que contém a organização e divisão j udiciárias do Estado de Minas Gerais; da Proposta

dc U.metida à Constituição n o ./.... do Deputado ... e outros, que altera a Seção III do Capítulo II da Constituição do
Iiado e acrescenta artigo ar) Aro das Disposições Constitucionais Transitórias; dos Projetos de Resolução n°' .1..., da

missào de Fiscalização Financeira, que aprova as contas cio Governador do Estado referentes ao exercício) de ...; e .1....
J Mesa da Assembléia, que altera a redação dos arts. 101 e 102 cio Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
..iado de Minas Gerais, instituindo a Comissào de ...; e dos Projetos de Lei n° ... /.... cio Governador cio Estado, que

aul ' riza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Bird, destinado ao Projeto de Combate à Pobreza Rural da
Rctiao Mineira do Nordeste, e dá outras providências; ./.... do Governador dc, Estado, que estima as receitas e fixa as
despesas cio orçamento fiscal do Estado ele Minas Gerais e dc) orçamento ele investimento das empresas controladas pelo

.tado pata o exercício de .......1.... do Deputado .... que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de ......./
L1,) l)cputad	.. (nl( .' ; 1;1	i1 )rino	1 Cflt(s';	l	icn de flLt11'oitc c 'lctiv	iI1cÍ1flhIiiiCljul de	l-aci-
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ros c dá outras .1.... do Deputado ..., que institui o Programa .1.... do Governador do Estado, que autori-
za o Poder Executivo a doar ao Município de ... o imóvel que especifica; .../..., da Procuradoria-Geral de Justiça, que
dispõe sobre os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e dá outras providências . ...1.... do De-
putado ..., que autoriza o Poder hNccutivo a doar ao Município de ... o imóvel que especifica; .../..., do Deputado .... que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de ... terreno recebido ciii doação; .../..., da Comissão de ..., que
dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e do uso alternativo do solo; e .1..., do Governador do
Estado, que dispõe sobre o Código de Itica e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais; e à discussão e votação
de pareceres de redação final.

Palácio cia Inconfidência, ... de ... de

(Nome do Deputado)
Presidente

Modelo n° 63

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reuinào Solene da Assembléia Legislativa

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o ari. 82, c/c
o art. 14, VI, do Regimento Interno, convoca reunião solene da Assembléia para as .. . horas do dia .1..!.., destinada à
tnsralaçào da ... . Sessào legislativa Ordinária da ... Legislatura.

Palácio da Inconfidência, ... de ... de

(Nome do Deputado)
Presidente

Modelo n° 64

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

	

lctiti:i	1 .'p(CIa) (1.1	\s1liIc!.1 1 t	dati	i

(	Picsidtit.c ela \.ciiiblcia 1	' p,lati'. a d	l,lad<) dc	( crai. 110 iI	Ila atrihinea	1tu lle a.ntcrc	ar

'\'l1, do Regimento Interi e inv ca ieeiiia c ..pccial da \..ciih1eia	,i-	lta, d dia	dc	de	cm

aos 40 anos da L'niversidadc

Pa1:íci da 1ncnfidCncm.i	dc

I\uiiie do I)cpiií:l

Presideici



Modelo ü 65

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reunião Extraordinária da Comissão de

O Presidente, nos termos regimentais, convoca OS Deputados ...............e.....rncflhl)ros da supracitada Comissão, para
a reunião a ser realizada cm .7..!.., às ... horas, na Sala das Comissões, com a finalidade de se apreciarem, em 2° turno, o
Projeto de lei no ... 1..., do Deputado ..., e, cm 10 turno, o Projeto de 1£1 Complementar n° .../....do Depurado ...; e os
Projetos de Lei n°' .7..., do Deputado ......./... e .../.... do Governador do Estado; e... 1... . do Deputado ...; e de se discuti-
rem e votarem proposições da Comissào.

Sala das Comissôes, ... de ... de

(Nome do Deputado)
Presidente

Modelo n° 66

OFÍCIO

ESTRUTURA

Timbre

Número do oticio/ano/origein	 Local e data.

Vocativo:

Atenciosamente (ou Respeitosamcntc,

Nome
Cargo

Anexo(s):

(1 ndereça mento Interno)
Forma de tratamento
Nome
Cargo
MINICÍPI() - S!G1.\ 1)0 ESTADO
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Modelo n"67

Of. 1...!..	 Belo 1 lorizonte, ... de ... de

Excelentíssimo Senhor Governador:

1.ncarninho a \' Exa. cópia do Requerimento n° .../..., de autoria do Deputado ..., aprovado por esta
Assembléia em reunião realizada em ./...

Atenciosamente,

Deputado
Presidente

Anexo: 1

Exmo. Sr

(Nome)
Governador do Estado de Minas Gerais

CAPITAL
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lsIodcio nt 68

Of. .1..!...	 Belo 1 lorizonte,	de	de

F.Xcelentíssirrio Senhor Governador:

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem o prazer de convidar V. [xa. a participar da
teleconfcréncia sobre o tema "Desafios da Federação Brasileira" e do lançamento da Frente Parlamentar cm Defesa da
Autonomia dos Estados, que serão realizados nesta Casa no próximo dia de	conforme o programa anexo.

O objetivo desse, eventos é buscar soluções para a crise institucional pie se instalou no País envolvendo os
membros da ledcração, especialmente diante do endividamento excessivo dos Estados e Municípios e da falta de recursos
para o cumprimento de seus programas de governo. lnscreni-se, portanto, nas discussões que podem resultar na proposta
de um novo pacto federativo, fundado no equilíbrio de atribuições e de responsabilidades e na autonomia entre Uniào,
l.stados e Municípios.

Diante da certeza de que V. [xa. muito contribuirá para abrilhantar OS eventos e fortalecer esse movimento,
cuja finalidade maior é a definição de caminhos mais sólidos e justos para o desenvolvimento do País, solicito-lhe a gentileza
de confirmar sua presença até o próximo dia de ..., pelo telefone ou pelo fax

\tenciosalncmte,

Deputado
Presidente

Anexo: 1

Fxmo. Sr.
orne)

Governador do Fstad de Minas Gerais
(:Al'rlAl
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Modelo n" 69

OU -1	 Belo 1 lorizonie, de de

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de justiça:

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizará, nos próximos dias e de ..., o fórum
técnico "Organização do Poder Judiciário: Novas Pcrspcctivas", ocasião em que serão debandas a atual organização
daquele Poder e as propostas para sua reformulação, aí incluídas aquelas em trainitação nesta Casa.

Certo de que \7. lLxa. poderá Prestar valiosa contribuição à consccuçào dos objetivos do fórum, tenho a
honra de convidá-lo a participar do referido evento como expositor do tema "O Poder Judiciário em Minas Gerais
após a Consutuiçào de 1989".

Na oportunidade, esta Presidência terá o prazer de recepcionar V Exa., bem como os demais expositores,
no Salão Nobre do Palácio da Inconfidência, no dia	de .... às ... horas.

Atenciosamente,

Deputado
Presidente

Exmo. Sr.
Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CAPITAL
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Modelo n° 70

()f. .../.../...	 Belo 1 loriiontc, ... de ... de

liustríssima Senhora:

Em nome da Mesa da Assembléia, congratulo-me com V. Sa. Pel o qualificado tratamento editorial que o jornal
vem dispensando às atividades desta Casa, desde a cobertura diária das reunkcs de Plenário e de comissões até a

divulgação antecipada cia agenda de trabalhos do Poder Legislativo.
A extensão dessa cobertura, recentemente ampliada, serve, sem dúvida, ao fortalecimento de nossas instituições

democráticas, muitas vezes expostas, pela desinformação, ao descrédito da opinião pública.
A iniciativa coincide, de forma significativa, com o novo momento institucional que vive o País, quando o

parlamento retoma, gradual e firmemente, as prerrogativas e responsabilidades que lhe são inerentes na vigência do Estado
demc)crarico.

A isençào, a correção e a seriedade que, corri o seu exemplo, patitafli o trabalho jornalístico do
afiançam, cada vez mais, o respeito e a admiraçàu que esse órgão de imprensa desfruta nos diversos segmentos da
sociedade mineira.

Na oportunidade, faço extensivos aos competentes profissionais que integram esse jornal os Cumprimentos
da Mesa.

,\ tenciosanicntc,

Deputado
Presidente

lima. Sra.
Jornalista
Diretora-Presidente do
CAPITAI
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Modelo n 71

Of. .../.../...	 Belo Horizonte,	de	de

Excelentíssimo Senhor:

Em de dc ..., a TV Assembléia deu início à veiculação de seus programas por meio do sistema de transmissão
a cabo, com o objetivo de criar mais uni canal de interlocução com o povo mineiro.

No momento, a Assembléia Legislativa está levando para todo o interior do Estado o sinal de sua emissora,
acreditando que. dessa forma, estará contribuindo para a divulgação de suas atividades e a construção de uma sociedade
mais c()nsciente de sua cidadania.

Assim, no próximo dia de ..., estarei nesse Município para a inauguração do sinal da '1"' Assembléia, sue
poderá ser sintonizada por meio do canal 1!. Para tanto, gostaria de contar com o apoio dessa Cámara Municipal, solicitando
a V Exa. a gentileza de ceder as depcndéncias da Casa para a recepção de autoridades e empresários da região.

Atenciosamente,

Deputado
Presidente

Exmo. Sr.
Vereador
Presidente da Câmara Municipal de
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Modelo n° 72

of. .../.../...	 Belo 1 lonzoiitc, ... de ... de

Excelentíssima Senhora:

.\ tendendo a requerimento da Comissão de ..., formulado com base em pedido de sua Presidente,

Deputada .... convido V Exa. a participar da ÍCIIT1IR) de audiência pública que se fará realizar no Plenarinho

desta Casa, andar SI, no próximo dia ... de ..., quarta-feira, às ... horas.

Informo-lhe que a referida reunião tem por finalidade discutir o aumento de tarifas de fornecimento dc
energia anunciado pela Ccrnig.

Na oportunidade, solicito-lhe a gentileza de fazer contato pelo telefone ... ou pelo fax para confirmação
de sua presença ou indicação de seu representante, caso não scia possivel seu comparecimento.

Atenciosamente,

Deputado

1°-Secretário

Ixma. Sra.

Vereadora

Presidente da Comissão

Câmara Municipal de Reto 1 lorizonte

CAPITAI.
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Modelo n"73

DELIBERAÇÃO DA MESA N' .../...

Institui o Sistema Facilitador de Acesso ao Plenário e dispõe sobre o ingresso
nas dependências deste.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, em especial da que Uc con-
fere o inciso 1 do art. 79 do Regimento Interno, considerando a necessidade de se estabelecerem critérios para o acesso ao
Plenário durante as reuniões,

DELIBERA:
Art. 1° - Fica instituído o Sistema Facilitador de Acesso ao Plenário, constituído de leitores digitais instalados em suas

áreas de ingresso.
Art. 2" - O acesso às dependências do Plenário se fará por meio do sistema de leitura digital, mediante crcdenciamento

de seus usuários.
Art.3° - Serão credenciados os Deputados, os servidores da Secretaria da Assembléia em serviço no apoio ao processo

legislativo e os profissionais da imprensa, observado o disposto nos aris. 94 e 312 do Regimento Interno.
Art. 4° - O quanutativo dos credenciamentos é o previsto fl() Anexo desta deliberação, o qual poderá ser revisto pela

Mesa da Assembléia.
Art. 5° - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, ... de ... de

Deputado ... - Presidente

Deputado ... - 1°-Vice-Presidente

Deputado ... - 2-Vice-Presidente

Deputado ... - 3'-Vice-Presidente

Deputado ... - 1°-Secretário

Deputado ... - 2°-Secretário

Deputado ... - 3°-Secretário

190



ANEXO

(a que se refere o a. 4° da Deliberação da Mesa n° .../... .)

CATEGORIA

- Presidência

Deputados

Diretores, Gerentes e Coordenadores

Secretaria-Gera] da Mesa

Diretoria Legislativa

Gerência-Geral de -\poio ao Plenário

Gerência-Geral de 'Iac 1 uigrat'ia e Publicação

Gerência-Geral de Apoio às (:Ol1SSCS

(;trência-(;crI de Consultoria Temática

Gerência-Geral de Manutenção e Serviços

Coordenação de Saúde e Assistência

Coordenação de Orientação e Seguranca

Assessores de Bancada

Imprensa

Comunicação Social

(;arçois

NÚI'vÍER(i) DL
CREDENCIAMENT()S

Modelo n°74

ATO DA MESA N-.../...

A Mesa da Assembléia Legislativa do l'stado de Nlinas Gerais, no uso da atribuição sue lhe confere a Reso-
lução n° 5.176. de 6/11/97, e de acordo com as Resoluções n 5.086. de 31/8/90. e 5.195. de 4/7/2000, resolve nomear

para o cargo de Analista Lcgislativo - Consultor, padrão .... código .... do Quadro de Pessoal desta Secretaria, em virtude
de sua classificação em ... lugar em concurso público.

Palácio da Inconfidência, ... de ... de

Deputado
Presidente
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Modelo n° 75

DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atrtl)UIÇÕCS que lhe confere o art. 74 do
Regimento Interno e considerando o recebimento de solicitação para que sejam abertas as atas das reuniões secretas realizadas
na Assembléia cm abril de 196 .1, a necessidade de se conferir aplicabilidade ao 8° do arr. 4() do Regimento Interno, por
meio da definição dos procedimentos a serem adotados para viabilizar o acesso aos documentos produzidos antes da vigéncia
do atual Regimento, classificados como secretos, e considerando, ainda, o previsto no art. 23 da Lei Federal 0 8.159, de 8/
1/91, que dispõe sobre a categoria dos documentos públicos sigilosos e o acesso a estes,

DECIDE:
Art. 1° - Fica constituído grupo parlamentar, composto pelos Deputados ............... e.- sob a coordenação do primeiro.
Art. 20 - Compete ao grupo a que se refere o art. l:

- conhecer das solicitações de acesso a documentos sigilosos com prazo de restrição vencido, nos termos do disposto
no 8° do art. 40 do Regimento Interno, e sobre elas emitir parecer, para posterior decisão do Plenário;

11 - proceder ao levantamento periódico dos documentos classificados como secretos com prazo de restrição vencido, nos
termos do dispositivo citado no inciso 1, e propor ao Plenário a sua desdassificaçào e consequente liberação para consulta pública.

Parágrafo único - Tendo em vista o risco para a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
da pessoa citada nos documentos, o grupo deverá 1)rofltiticlar- 5e cio parecer, se for o caso, sobre a necessidade de
sua convocação ou de seus herdeiros, para a devida autorização de divulgação dos dados neles comidos.

Art. 3° - Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, ... de ... de

Deputado - Presidente ______

Deputado ... - 10_Vice_Presidente

Deputado ... - 2°-Vice-Presidente

Deputado ... - 3°-Vice-Presidente

Deputado ... - 1°-Secretário -

Deputado ... - 2°-Secretário -

Deputado ... - 3°-Secret4rio -
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Modelo n° 76

PORTARIA PSEC/DG N-.../

Proibe a comercialização de mercadorias OU de valores nas dependências da Assembléia
Legislativa.

() 1°-Secretário e o Diretor-Geral da Secretaria da Asscrnbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no USO de
suas atribuições,

R1SOLVEM:
Art. 1° - Fica vedada, nas dependências da Assembléia Legislativa, a comercialização de mercadorias ou de valo-

res de qu21quer natureza.
§ 1° - Os titulares de cargos de direção e de chefia são responsáveis peio cumprimento do disposto neste

artigo nas dependências dos respectivos órgãos administrativos.
§ 2° - Nos gabinetes parlamentares, compete a seus titulares zelar pelo cumprimento do disposto nesta

portaria.
§ 3° - A Coordenação de Orientação , e Segurança adotara as medidas necessárias à aplicação do disposto

nesta portaria.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palacio da Inconfidência. ... de ... de

Deputado
1 '-Secretário

Diretor-( ;eral

Modelo	77

INFORMAÇÃO

Assunto: (:oi)sritLicioilalidade da conrril)uiçãc) de 3,5'o incidente sobre os proventos dos
inativos para o fundo de aposentadoria.
Solicitante: Deputado

O Deputado ... solicita a esta Gerência-Geral de Consultoria Temática informações sobre a constitucionalidade
da contribuição de 3,5 0 u incidente sobre os proventos dos servidores inativos estaduais para custeio parcial da
previdência social.

A contribuição dos servidores inativos para custeio da previdência social dos servidores públicos foi instituída, no
ámbito dos Poderes da União, pela Lei lederal n° 9.783, de 28/l/)9. No lsrado, as Leis n° 12.28, de 29/7/96, e 12.328
e 12.329, de 31/10/96. e a Resoluçào n° 7 .181, da Assembléia Legislativa, de 12/796, tratam do assunto, tornando
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obrigatório o desconto de 3,5% sobre os proventos dos inativos dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas para custeio parcial da previdência social,

A matéria foi levada à apreciação do Poder Judiciário, que, até o momento, vem-se manifestando contrário ao
desconto da contribuição sobre os proventos dos servidores inativos. Em decisão liminar, proferida na :\çào Direta de
Inconstituciona]idade n° 2.010 - 2. o Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de medida cautelar e suspendeu a eficácia
dos dispositivos da Lei lcderal n° 9.783 relativos à contribuição dos inativos e pensionistas dos Poderes da limão, até
decisão final de mérito. '1mbém o Superior Tribunal de Jusuça assim se manifestou quanto à aplicação da Lei n o 12.328,
de 1996, no Recurso em Mandado de Segurança o° 98/0025586-9, impetrado pelo Sindicato dos Servidores da Justiça de
Minas Gerais - Serjusmig -, suspendendo o desconto da contribuição de 3,5'o dos servidores inativos sindicalizados da
Justiça estadual, por constatar a ocorrência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos, visto que, ao se aposentar, o servidor alcança uma condição jurídica definida pelas normas de aposentadoria
em vigor na data de sua inativação.

Belo Horizonte, ... de ... de

Consultor
Gcrência-( cral de Consultoria Temática

Modelo .n° 78

INFORMAÇÃO

Assunto: Critérios para a classificação de candidatos a designação para o exercício da função
pública de Inspetor Escolar.
Solicitante: Deputado

O Deputado ... solicita a esta Consultoria informações relativas aos direitos atribuídos aos candidatos a designação
para o exercício da função pública de Inspetor Escolar na rede pública do Estado de Minas Gerais.

O cargo de Inspetor Escolar integra o Quadro do Magistério Público Estadual, de que trata a Lei n° 7.109, de
13/10/7, e compreende as funções de orientação, assistência e controle cm geral do processo administrativo das escolas
e de seu processo pedagógico. A nomeação para o cargo depende de habilitaçào legal e de aprovação e classificação em
concurso público de provas e títulos.

À falta de profissionais efetivos, o lsrado poderá suprir suas necessidades pela via da designação para o exercício
da função pública de Inspetor Escolar, em caráter temporário, nos termos da Resolução n° 7752 de 1995, da Secretaria
de Estado de 1 ducação.

O art. 4° dessa resolução estabelece critérios que devem ser observados na classificação dos candidatos a designação,
entre os quais o lempo de exen'/cio na j»nço. Mas, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, esse critério não poderá
beneficiar Inspetores aposentados, porquanto a esses é vedada qualquer acunm/a 1 ão de cargo. emprego ou/mçâo pública, conforme
imperativo constitucional observado corretamente no art. 5° da resolução em comento.

É entendimento cediço na doutrina jurídico-constitucional que a acumulação de proventos com vencimentos só é
possível nos casos em que os cargos, empregos ou funções forem acumuláveis na atividade, na forma dos incisos XVI
XVII do art. 37 da Constituição da República, e jurisprudência do Supremo Tribunal lederal confirma essa interpretação.

Também a administração estadual assim tem entendido a questão, conforme se depreende da leitura do voto proferido
no Conselho de Administração  de Pessoal da Secretaria de lstado de Recursos Humanos e Administração - CAI' -, cm
que se argumenta, ainda, ser o cargo de Inspetor Escolar exercido sob o regime de dedicação exclusiva, fato que vem
reforçar a impossibilidade de ser acumulável.

Ao recomendar prioridade para o tempo de exercício na funçào, juntamente com outras condições a serem preen-
chidas pelo candidato, a Secretaria de Estado de Educação não está contrariando determinações legais, e sim considerando
a experiência daqueles que a adquiriram no exercício da função, exercício esse que, por ser de caráter precário, sujeita a
designação a novo processo a cada período.

No que respeita à necessidade da comprovação de experiência na regência de turma, de aulas, ou em outra função
de magisténo, em consonância com o art. 4°, II, da já citada resolução, deve-se considerar sua razoabilidade e conven.tên-
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cia, pois as atril:uições de Inspetor Escolar pressupõem um bom conhecimento das atividades e da dinámica escolar, só
estando apto a assumir o controle, a orientação e a assistência dos processos administrativo e pedagógico o profissional que
dele tenha uma vivência satisfatória.

Quanto à realização de concurso público para o provimento de cargos da classe de Inspetor Escolar, sua iniciativa
está na esfera das compctenclas privativas do Governador do Estado, a quem cabe prover os cargos públicos do Poder
Executivo, nos termos cio art. 90, III, da Constituição do Estado.

No entanto, poderá o Deputado requerer ao Presidente da Assembléia o encaminhamento de solicitação ao Chefe
do Poder Executivo a fim de que sejam tomadas prvic1encias com vistas a suprir, cm caráter efetivo, as vagas existentes,
atendendo, dessa forma, a um interesse da educação mineira.

Segue, anexa, minuta de requerimento contendo a solicitação sugerida.

Belo Horizonte. ... de ... de ... -

Consultor
Gerência-Geral de Consultoria leniárica

REQUERIMENTO

lxcelcntíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa cio lstado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a \ EM., nos termos do art. 103, 111 1  do Regimento Interno, seja enviado
ofício ao Governador do F.stado a fim de solicitar-lhe a realização de concurso público para provimento de cargos da
classe de Inspetor, Escolar do Quadro do Magistério Público lstadual.

Sala das Reunities. ... de ... de

Deputado

Justificação: I'.iuende-se o COflCUtS() público como uma forma justa e legítima de que dispõe o poder público para o
provimento dc vagas nos diferentes quadros da administraçân.

Classificado cm concurso público, o cidadão, por um lado, demonstra estar apto ao desempenho da tunçào para a qual
se candidatou e, por outro, tem a tranqüilidade de conhecer, com relativo grau de certeza, suas possibilidades de '-ir a
ocupar o cargo pretendido.

Por essas razões, esperamos o apoio de nossos pares à aprovação deste rcqueritnento.
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Modelo n" 79

NOTA TÉCNICA

Assunto: Inscriçào do nome do Deputado autor do projeto no texto da lei respectiva, quando
publicada no órgão oficial do Estado.
Interessado: Deputado

O Deputado ... solicita a esta (:onsultoria Temática a elaboração de projeto de lei instituindo a obrigatoriedade de que
se registrc, no texto da lei publicada no órgão oficial de imprensa do Estado, o nome do Deputado autor do projeto que a
tenha originado.

Considerando que a matéria objeto do pedido suscita questões que põem em dúvida a sua adequação e constitucionalidade,
entendemos ser necessário prestar ao Deputado os esclarecimentos contidos nesta nota, de natureza técnica, conforme nos
autoriza a Deliberação da Mesa n 473, de 1990.

; lei constitui a expressão 'urídica, de caráter fundamentalmente cib.ç/ralo e impessoal, resultante do embate político e
técnico que, no fórum parlamentar, se trava com o objetivo de disciplinar aspectos determinados da realidade.

É no âmbito do processo legislativo que a ordem jurídica em vigor organiza os espaços necessários à recepção das
diversas manifestações técnico-poliucas, individuadas ou não, que concorrem para a confecção do texto final da lei.

A opinião, o diálogo, a divergência e o acordo fazem parte do processo legislativo; no curso deste, os agentes da repre-
sentação poliuco-partidária, cm nome de suas legendas e de suas convicções, apresentam, discutem e aprovam suas idéias e
proposiçceS.

A iniciativa dos projetos, a emissão de pareceres, a discussão em Plenário e a votação das matérias demarcam momentos
do processo legislativo em que a auIoia dos atos se define concretamente, estando vinculada de modo particular ao agente
ou órgâo político que, na dinâmica criativa do Poder, os pratica. Trata-se aqui do logo político-partidário de forças e articu-
lações que se desenrola no emio interno do Poder.

Desse movimento, que se regula, num recorte estrito, pelo Regimento Interno da (:asa Legislativa, é que se vai extrair,
ao final, um texto, conformado técnica e juridicamente, chamado proposição de lei.

O processo legislativo se consuma com a intervenção do Chefe do Poder Executivo, mediante a sanção. A promulgação,
ato seguinte, ao contrário da sançào, não se integra ao processo legislativo. Trata-se de um imperativo constitucional a
o Chefe do Executivo, em nome do Estado, atende compulsoriamente, com a finalidade de introduzir o texto aprovado no
universo do ordenamento jurídico estatal - ceni,io externo ao do processo legislativo.

:\ lei, a partir do momento em que é promulgada, desvincula-se das circunstâncias particularizantes que concorreram
para sua elaboração e ingressa, formal e idcalmente, no e.an i inipessoalidade, que é o lugar do ordenainento jurídico. O
estatuto legal não se conecta, nessa condição, com uni Poder em parricular é, sim, instrumento de expressão do lado
como um ente abstrato, voltado para o interesse público, e sujeira-se a uma sistemática de interpretação e de aplicação
independente daquela que orientou a sua criação.

Assim é que reíeréncias como a de autoria do projeto, de emendas ou substitutivos, de pareceres ou votos, ou, ainda,
de sanção ou veto do Chefe do Executivo, todas de autoria determinável, desaparecem para dar lugar a uma referência única
e necessária, o Estado, signatário abstrato daquele texto que pretende ser o resultado possível dc) debate parlamentar extinto.

Sendo assim, não se pode falar, tias instâncias de promulgação e de publicação da lei, da ieii7a1iva do projeto como ato
que se possa destacar no universo pie incorpora a lei. l'ào importantes quanto a iniciativa, nesse caso, ou, às vezes,
até mais, s ã<> os outros atos de participação no processo que ficaram para trás.

\'ê-se, pois, que, do ponto de vista da organizaçào constitucional do processo legislativo e da concepção jurídico-filosófica
do sentido da lei cm sua promulgação, o registro do nome do parlamentar não se justifica nem se sustenta.

Caberia indagar se, no âmbito da mera disciplina adimnistrativa da piiWicacào de textos legais, o ato encontraria amparo.
E o enfrentamento direto do pintiyio da mipc.roa/idade contido no art. 37 da Constiruiçào da República tios revela, de imediato,
a negativa de resposta; a alternativa é drasticamente rejeitada por insuficiência de finalidade.

A impessoalidade é princípio basilar na informação dos atos da administração pública das três esferas de Poder. Impõe
aos atos da administração a força do interesse público, numa perspectiva que marca a ,,ea:ào da promocão peioa/ de quem, de
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algum modo, tem controle sobre a máquina pública. Neste ponto, observe-se que o § 1° do art. 37 da Constiwiçào da
República ataca incisivamente qualquer expressão de personalismo, ao estatuir que "a publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades .ni servidores públicos".

Se a finalidade da promulgação é inscrever a lei no ordenamento jurídico e a da publicação é dar ao público o
conhecimento do novo estatuto cm vigor, não se encontra, no ato da inscrição do nome do parlamentar no texto da
lei, nenhuma finalidade legal baseada no interesse público, conforme exige o princípio da impessoalidade.

Lembre-se chie, em função da publicidade, o texto de Iodo pnjeIo de lei recebido pelo Presidente cia Assembléia é já
integralmente publicado com a identificação do autor e com a apresentação da justificação.

Observe-se, por fim, que a atribuição eSpflntánea de apelidos a algumas leis promulgadas - como, por exemplo, as
chamadas Lei I)arcy Ribeiro, 1ei Falcão e outras - têm apenas o condão de homenagear ou de "pichar" aqueles que uve-
ram atuação destacada na sua elaboração. Trata-se de manifestação sem nenhum amparo jurídico-formal.

Assim, em vista dos argumentos desenvolvidos, pode-se concluir que, a despeito cio procedimento adotado para a maté-
ria em outros Estados da Federação, o ['vi.er-se inscrever o nome de Deputado em texto de lei promulgada, em nossa
opinião, contraria o sistema constitucional de organização do processo legislativo, nega o sentido jurídico-filosófico do insti-
tuto da lei e fere o princípio da impessoalidade expresso no art. 37 da Constituição da República.

Apresentamo-nos à disposição do Deputado para quaisquer outros esclarecimentos ou consultas.

Bel(. 1 lonzonte, ... de ... de

(;çiiistiltor
Gerência-Geral de Consultoria Temática

Modelo n° 80

PRONUNCIAMENTO

ESTRUTURA

Pronunciamento do Deputado sobre a educação

(1 :.vórn'io)

Que o Brasil não assumirá  foros de nação civilizada até que se equacionem satisfatoriamente as questões da saúde e da
educaçào, eis ai uma verdade de que não nos podemos esquivar. 1 fetivamentc, é inegável que não dispõem muitos brasileiros
daquelas mínimas condições sanitárias, de nutrição, terapêuticas e médico-lmspi ia] ares a que tém direito. Por sua vez, o
cenário educacional não é menos problemático: a crise universitária é um fato, enquanto a situação dos ensinos médio e
fundamental dá margem a sérios qucsnc)namentos. V essas carências convivem com a falta de consciência cívica e social
de parte da população, incentivando a delinquência e a violência. No entanto, o binómio saúde-educação é a
basilar de uma estrutura que se pretenda justa e estável.

Malgrado sua releváncia, não nos vamos estender hoje, especificamente, sobre a saúde, mas sobre a educação,
que é particularmente momentosa para esta Casa: afinal, estamo-nos preparando para discutir e votar o Estatuto do)
Magistério público estadual. Nesse contexto, o objetivo deste pronunciamento é o de conclamar os colegas Deputados
a que, na Irainitação do projeto, tenham sempre em mente a necessidade de valorizar os professores, como fórmula
primeira para melhorar o ensino.

(Desenrolrimei!o - lese)

já há alguns anos, o Estatuto cio Magistério constitui a principal rcivindicaçào da classe. Fatores vários, os quais não nos
cabe aqui discutir, obstaram e retardaram o envio da mensagem governamental a esta Casa. Essa própria demora deve
aguçar o flOSSO zelo na tramitação da proposta: para incorrer no óbvio, "antes tarde do que nunca", nessa iiiissao de fazer
justiça a uma categoria profissional da qual tanto exigimos.

O projeto que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Elducacào em nosso Estado é abrangente, mas não é perfeito.
Falta-lhe, a nosso ver, maior preocupação de propiciar aos mestres treinamento e aprimoramento adequados, bem Como
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de estruturar a carreira mediante condições salariais e benefícios pelo menos razoáveis. É este último ponto - a eqüidade
salarial - que desejamos enfatizar em nosso pronunciamento.

Como se sabe, sobre a tabela inicial de vencimentos, os profi ss ionais da educação fazem jus a progressões salariais,
segundo determinados percentuais e em interstícios regulares. Na proposta governamental, a escala de progressão vai de 1
a 10, o percentual varia de 3% a 5%, enquanto o inrcrstício é de três anos. Nossa sugestão é que se amplie a escala,
passando-a de 10 para 15 níveis; que o percentual passe a ser 8% para todas as categorias; e que o interstício seja de dois
anos. Será uma forma de proporcionar aos mestres, até o final da carreira, melhorias pecuniárias desvinculadas de políticas
económicas não comprometidas com a justiça social.

(I)c.cenvo/vimenio - antítse

Dirão alguns que nossa proposta é paternalista e se opõe ao critério do mérito. Afinal, se o instituto da progressão
leva em conta o tempo trabalhado, estimula-se o servidor a simplesmente cumprir o tempo de casa, sem a preocupação
de se atualizar e de apresentar rendimento satisfatório. Essa concessão de bene sse s sem cobrança de obrigações
estaria configurando extremada modalidade de paternalismo estatal.

(L)e.rt'ats)hi,iei/o - n'Jiiti(-ào)

Pois diríamos que tais argumentos são ponderáveis, mas n ã
o se sustentam. Em primeiro lugar, 11rl1le1a11ie1itc à progressão,

sempre haverá a avaliação de desempenho do funcionário. Essa avaliação precede toda e qualquer modalidade de progresso
na carreira, ou seja, só os servidores avaliados - e bem avaliados - farào jus ao benefício. Não há, portanto, como falar de
estagnação e acomodamento, já que o servidor será induzido a se desenvolver e produzir para melhorar na carreira. Quanto
ao parernalismo estatal, lembramos que ocorre quando não existe contraprestaçào, naqueles casos em que o Estado doa e
concede a titulo gratuito e penalizando o contribuinte. Não é este, seguramente, o caso dos professores.

(l)e.çe,z,'o/pi,,,,,to - síntese)

Em resumo), nossa proposta para implementar o instituto da progressão é válida tia medida em que contribui para
modificar a injilsia situação salarial dos servidores, bem como para viabilizar a sua profissionalização. Vale, a propósito,
citar alguns dados constantes de pesquisa conjunta da Organização Internacional do Trabalho - 01'!' - e da Unesco, que
colocam o Brasil em lamentável posição quanto à remuneração dos professores públicos.

Com efeito, pelo estudo em referência, constata-se que, num universo de 40 países, o professor brasileiro é dos que
mais sofre com os baixos salários. Sua situação só não é pior que a dos colegas do Peru e da Indonésia, e seu salário
médio anual não ultrapassa 5 mil dólares. Enquanto isso, países como a Alemanha remuneram seus profissionais
com salários anuais médios de 30 mil dólares, apenas para citar um exemplo.

Ora, os efeitos dessa política salarial inadequada logo se fazem sentir: no Brasil, os jovens se sentem cada vez menos
estimulados a seguir a carreira do magistério. Faltam professores, pelo que nossa média é de 29 alunos por professor,
contrastando, por exemplo, com a Dinamarca, onde a média é de 1 professor para cada 10 alunos.

(Fpí/oo)

Senhor Presidente e Senhores Deputados:
Não sã<) apenas os olhos dos professores que estão sobre nós, parlamentares, ao exaininatinos o Estatuto do Magistério.

É toda a sociedade mineira - que representamos e à qual prestamos contas - a acompanhar o nosso trabalho, preocupada
como está com a quesrâo educacional no Estado. E essa preocupação é óbvia e prioritária, como se vê.

0 fato é que a concentração de renda e o empobrecimento da classe média fazem com que as famílias, cada vez mais,
apelem para a escola pública, ao se verem impossibilitadas de assumir o ônus do ensino privado. No entanto, o que deveria
ser solução transforma-se em impasse: os alunos sofrem com a qualidade do ensino; intensificam-se as greves; fenômenos
como o da repetência escolar atingem índices elevados. Por trás disso está uma razão maior: não temos valorizado e estimulado
o professor da rede estadual para bem cumprir suas obrigações. Pois vamos fazer com que a futura lei cio Estatuto do
Magistério seja o lirimneiro passo no processo de redenção da valorosa classe profissional. l ' este objetivo - e aí contamos
com o respaldo dos colegas Deputados - que nos motiva a ocupar hoje esta tribuna.

Muito obrigado.
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Modelo n' 8 

Palavras do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais no

1 Encontro Técnico-Administrativo das Assembléias Legislativas

)S últimos dez anos, nosso país tem experimentado uma rápida evoluçào política. A consciencia popular vem crescendo
em proporções que assustam os mais tímidos e convencem os realistas da necessidade de radicais mudanças. Nesse contexto,
a sociedade tem dirigido questionamentos constantes ao Legislativo. listamos sob o fogo cerrado de uma critica cáustica,
que, mesmo quando não formalmente verbalizada, pode ser sentida nas ruas, nas fábricas, nas escolas e tiOS botequins. De
nada adianta indignar-se com o fato. () povo deseja um novo modelo de parlamento. Desconhecer essa realidade será
expor a representação popular à indiferença e ao descrédito da população. De uma instirulçào desacreditada para uma
instin.ução sem força e sem poder, o passo é muito curto.

No ano passado, preocupados com a situação, encomendamos ao Instituto Vox Populi de opinião minuciosa. O
trabalho constatou a existência de um sentimento difuso que cada cidadão possui de ser mal ou até de não ser representado.
De acordo ainda com o \!ox l'opuli, tal sentimento pode variar em intensidade, mas sua Inexistência é extremamente rara.
Os cidadãos se sentem sem representação ou mal representados porque n ão compreendem o funcionamento do sistema
político, não confiam em sua operação e em seus atores e nào participam dele efetivamente.

O momento é decisivo e exige coragem. Nào podemos fingir que o problema não existe: ele é real e ameaça tanto o
parlamento como a democracia. Para a classe política, aposentar velhas idéias, abandonar antigas práticas e ousar novos
horizontes ja não é nem opção: é questào de sobrevivência. Não se pode correr o risco de urna fadiga do sistema democrático.

Não podemos ser menos corajosos que aqueles que, nos primórdios da modernidade, inauguraram a insuttuçáo parlamentar.
Não podemos ser menos corajosos que nossos concidadãos que fizeram dela trincheira da resistência democrática. Mudar é
l)n.1So

Precisamos fazer-nos plenamente cônscios de que já não é suficiente maquiar o Legislativo: em verdade, a consciência
nacional o quer de cara inteiramente nova. L:in modelo que o torne mera instância legifcrante está definitivamente ultrapassado.
A unção quadrienal das urnas não garante à representação popular ser infalível.

Sob ta
is circunstãncias, as próprias funçtics originais do Poder precisam ser repensadas. A ênfase na elaboração legal

(leve ceder lugar à importância de se ouvir a sociedade não como fenômeno episódico, mas como prática constante. Deverá
ainda crescer o papel da instituiçào como mediadora dos conflitos sociais e formuladora de grandes políticas de governo.

O Legislativo, além de assumir, em toda a plenitude, sua função fiscalizadora, deve ir mais longe: é imprescindível
que ele se torne canal pelo qual se faça possível e efetiva a participação popular na elaboração da Lei Orçamentária.

A Assembléia l.egislativa deMinas Gerais tem procurado mostrar-se sensível a essas exigências do presente. Entretanto,
esiamos certos de que as melhores soluc?es não virão de um esforço isolado, mas de mecanismos permanentes de
intercâmbio e de troca de experiências entre as casas legislativas de todo o País.

1 ni 1993, buscamos, por meio do Instituto) Vox Populi, consultar, de forma isenta, a opinião pública. Os resultados nao
foram exaiamcnlc aqueles que gostaríamos de ter ouvido. Era, no entanto, preciso partir de uni conhecimento exato e
honesto cia realidade.

Nesse mesmo ano, iniciamos a realização das audiências públicas regionais, que ganharam continuidade em 1994, com
nova metodologia. A Assembléia de Minas foi a cada uma das macrorregiões cio Estado, coordenando um processo pelo
qual cada comunidade regional elegeu propostas prioritárias para constarem no orçamento estadual de 1995 A proposta
orçamentária encaminhada pelo Executivo acolheu a quase totalidade das prioridades apontadas nessas ocasiões.

Percebendo que os cidadãos tinham informações insuficientes e inexatas sobre o Legislativo e sua aruaçào e verificando
que considerável segmento d ma idia contribuía para a fom	mraçào de unia imagem parcial, distorcida e francamente negativa
da instituição junto à opiniao pública, procuramos criar mecanismos eficazes de comunicação institucional. As,1111,

renunciamos à tentação de vender a imagem da Assembléia de Minas corno se vendem automóveis ou sabão em pó.
Envidamos esforços muito mais rumo à formação, na comunidade, de uma consciência cidadà, capaz de acompanhar
o trabalho de seus representantes, dirigir-lhes sugestões e críticas e sentir-se convidada a participar, corri interesse
crescente, das atividades deste Parlamento.

Essa aproximação entre o Poder e a sociedade, tendo como meta principal o estabelecimento de autêntica parceria, tem
seu preço sob a forma de exigências crescentes sobre a classe política. A cobrança que passa a incidir sobre o Deputado e
sobre a própria (:asa cria a necessidade de adequação dos órgàos de apoio à ação parlamentar. Por isso, fomos levados a
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empreender uma corajosa reforma administrativa, que hoje começa a apresentar resultados. Para fugir às ciladas do
corporativismo, buscamos a ajuda de órgãos externos de consultoria empresarial, que fizeram diagnósticos exaustivos de
nossa situação e indicaram alternativas. A partir daí, demos início a nossas ações.

Adotamos como filosofia a separação entre o corpo funcional da área político-parlamentar, que presta serviço dirctamente
aos gabinetes, e o corpo funcional da área administrativa. Aquele passou a ser constituído por pessoas livremente recrutadas
pelos Deputados para servirem aos respectivos gabinetes. Assim, cada titular poderia compor a própria assessoria da maneira
que julgasse mais conveniente. Na área administrativa, constituiu-se um grupo estável de funcionários de carreira, regidos
pelos princípios do profissionalismo e da busca incessante da qualidade dos serviços. Assim, ficaram assegurados a continuidade
das ações e o suporte técnico adequado às necessidades da instituição.

A unporiáncia da capacitação, tanto do corpo funcional permanente como dos servidores dos gabinetes, levou-nos à
criação da Escola do Legislativo, que ministra, durante o ano todo, cursos de aperfeiçoamento. A escola, além disso, é a
responsável direta pelo intercâmbio entre a Assembléia e os meios acadniicos em âmbito nacional e internacional.

Essas são algumas tentativas do Legislativo mineiro de responder aos desafios do presente. Ternos certeza de que a
Assembléia que cada um dos senhores representa tem também suas preocupações e experiências.

Trocando experiências obtidas nos processos de mudança empreendidos em nossas próprias casas legislativas, avaliando
horizontes e obstáculos, reiterando nosso compromisso com as correções de rumo que nos garantam um desempenho
técnico adequado às funções do Poder e às demandas da sociedade, estaremos dando inicio a um projeto que nos possibilitará
responder aos desafios que nos estar) propostos.

Saudamos os participantes deste encontro e agradecemos a todos os que aqui se encontram em atenção a nosso convite.
Que o trabalho destes dois dias alcance pleno êxito, lançando as bases de uma constante e fecunda cooperação entre
OS parlamentos estaduais.

Modelo n' 82

Palavras do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais na Reunião da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul

Muias Gerais destaca-se, entre os Estados brasileiros, pelo crescimento significativo de seu intercâmbio comercial com
a região) do Mercado Comum do Sul. Por isso, esta sessão da (-'omissão Parlamentar Conjunta do Mercosul cm nosso
território, além de ser para nós uma grande honra, é a promessa de que esse intercâmbio tenderá a se tornar cada vez mais
intenso.

Desde a assinatura do Tratado de Assuncào, o continente americano já não é () mesmo. Abriu-se para a América Latina
um novo tempo de dialogo, de paz e de cooperação. O Mercosul constitui, hoje, um empreendimento de extraordinário
sucesso. Graças a ele, fortaleceram-se os laços de amizade entre as nações do Cone Sul. Sua evoluçào é acompanhada com
interesse em iodo o inundo, sobretudo por aquilo com que contril)ul e poderá contribuir para aumentar as bases materiais,
culturais e morais de wn desempenho ityil)hado da região no plano internacional.

As realidades deste final de século mostram bem que os países que ficarem fora dos processos de integração não
conseguirão ser competitivos. Os signatários do Tratado de Assunção constituem um poderoso mercado de 220 milhões de
consumidores, com a promessa de tarifas alfandegárias equilibradas para algumas dezenas de milhares de produtos: uma
força considerável, que p1 vem fazendo sentir sua importância no mercado mundial.

Internamente, o Brasil tem experimentado os resultados positivos do Mercosul sob a forma (te mudanças fundamentais
na mentalidade das classes produtoras: racionalidade, qualidade e produtividade tornaram-se apelos muito fortes, diante dos
quais é impossível hoje ficar indiferente.

Gostaríamos, entretanto, de ressaltar que o processo de integração que estamos levando a efeito não pode reduzir-se a
mero sistema tarifário. Cumpre não permitir que ele se esgote num mecanismo de eliminação de restrições às irnportaç(')es
de origem regional e na definição sunulrânca de uma tarifa externa comum. A contigüidade espacial de nossos territórios e
nossas idênticas raízes culturais fazem do Mercosul a promessa de um pacto político amplo, que estenda a cooperação para
campos como cultura, ciência, tecnologia e proteção ao meio ambiente. A procura comum pela estabilidade, o resgate das
afinidades culturais, a busca de soluções para problemas ambientais comuns a nossos países são o caminho para o
fortalecimento político da região como protagonista no contexto internacional.

Particularmente, a Assembléia Legislativa do) Estado de Minas Gerais tem envidado esforços para que a questão do
aproveitamento dos recursos hídricos deixe de ser debatida isoladamente pelos Estados da lederação e passe a ser enfrentada
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de forma cooperativa. 1:in primeiro resultado de nossas gestões foi a realização do Parlamento das Águas, que, no primeiro
semestre deste ano, ampliou o debate além Francisco,limites da Bacia do São rancisco. reunindo especialistas, autoridades e
parlamentares de todo o Brasil. Foi um bom começo, que nos esurnulou a pensar que a (1ucsrã() hídrica possa vir a
ter semelhante tratamento a partir de uma ação cooperativa desenvolvida pelos países do Cone Sul.

A l'P' tarde de hoje, quando a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul realiza uma audiência pública cm ter-
ras mineiras, lembra-nos que as audiências públicas regionais promovidas pela Assembléia de Minas foram responsáveis
por um processo ímpar de mobilização popular, cujos resultados fizeram-se sentir na valorização do Poder Legislativo pelo

OV0 e na pan cipa ão da sociedade na formulação das políticas ptibhcas estaduais.
Tais fatos sugerem-tios ser possível um fecundo intercan1l)io entre as instituiçôes parlamentares de nossos países, uma

troca de idéias e experiências que nos possam ajudar a definir com clareza a missão das Casas Legislativas neste proces-
so de integração que abre novos horizontes para a Aménca Latina.

Como se pode ver, estamos diante de um futuro promissor e de infinitas possibilidades. No que depender da gente
mineira, esse momento único na história sul-americana será aproveitado em toda a sua extensão e em todas as suas muitas
oportunidades de diálogo e de fortalecimento regional.

Modelo n" 83

Pronunciamento do Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais no Encerramento da ..." Sessão Legislativa

Ao encerrar esta sessão legislativa, coincidindo com o término do biênio em que tivemos a honra de Pre sid i r esta
Assembléia, cumprimos o grato dever de endereçar algumas palavras aos companheiros parlamentares, aos servidores da
Casa, à imprensa e ao povo rruneiro, que aqui representamos.

A sensação que de nós se apossa é de obrigação cumprida, mas não de responsabilidade terminada. Durante
nossa gestão, muito trabalhamos para corresponder à confiança que em nos depositaram. Lm contrapartida, a
experiência que amiferimos foi e será sempre de grande valia, cm nosso currículo de homem público.

Lnquanto Deus nos der forcas, pretendemos continuar servindo à causa do povo, dentro das limitações de nossa
capacidade, mas motivados por ideal inabalável. Nos próximos dois anos, estaremos baialliandn neste Parlamento, em seqüência
responsável e coerente com nosso anterior trabalho.

lista não é uma prestação de contas que fazemos. O relatório das atividades da scssào já foi distribuído, e os dados nele
constantes falam por si. Refletem o esforço intenso e bem-intencionado que nos propusemc)s, nós e os companheiros
Deputados, e que, a duras penas, COflSCUiiflOS levar adiante.

Com efeito, uma análise das atividades da Casa durante o período mostra-nos que este Parlamento se superou mio exercício
das várias funções que lhe competem. Para começar, tio ámbito da funcão constituinte, estivemos atentos para que
emendas oportunas e relevantes - exigidas pela mudança dos tempos e pelas cambiantes expectativas da sociedade -
fossem agregadas à Consutuiçào Lstadual. Não vamos citar exemplos, porque todos OS que nos ouvem bem conhecem
o que fizemos nesse terreno.

No aml)ito da função legislativa, a atuação da Casa foi dinanuca e produtiva. Se apenas os números contassem,
veríamos que, numericamente, o resultado foi expressivo. Mas o que importa, realmente, é o conteúdo da legislação
que elaboramos: esse foi, de modo geral, de extrema relevância para o povo mineiro.

No exercício da função deliberativa, conseguimos modernizar a administração da Casa, livrando-a de desvios provocados
pela continuidade. Demos nova conotação, profissional e profissionalizante, à filosofia administrativa, sem jamais deixar de
valorizar os servidores. Aliás, é um registro que fazemos com satisfação: a grande maioria de nossos h.mcionários repele o
corporativisnio e demonstra dotes profissionais que colocam esta Casa entre as primeiras - se não como a primeira - das
assembléias estaduais.

Ao exercer a função fiscalizadora, soubemos acompanhar o momento difícil, mas instigantementc motivador, por que
passamos. Prova disso são as inúmeras comissões parlamentares de inquérito - imutas já completadas com êxito, outras
ainda em andamento - sobre matérias de vital 1.mportãncia para a sociedade. Veja-se, por exemplo, a CPI do Narcotráfico,
que vem despertando reações como nunca se viu na comunidade. Se, de um lado, temos recebido apoio irrestrito do povo,
de Outro verificamos que a dimensão do problema é assustadora, como assustadoras pretendem ser as ameaças dos que
nos combatem.
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Não negligenciamos, igualmente, a função julgadora. Em particular, nosso trabalho foi caracterizado por severo escrutí-
nio das contas que nos chegaram do U.xectitivo. Aí se reflete a posição corajosa e independente adotada pelo Poder, à qual
iremos referir-nos mais adiante.

Excelente pode ser o adeuvo para nosso trabalho como órgão político-parlamentar. Esta Casa ratificou a condição de
fórwn de debates, ao qual o povo acorreu na certeza de que os assuntos de seu supremo interesse seriam defendi-
dos. Merece registro nosso esforço contra a privatização de Furnas, até agora l)ein-sucedido, bem como a luta cm
favor da Cemig. Sobre esta última, devemos dizer que não nos desanima unia eventual mudança de posição por
parte do Executivo: continuaremos fiéis ao pensamento de que a Cemig é de Minas e do povo mineiro.

Em síntese, podemos honestamente afirmar que este Legislativo soube valorizar-se. A atual legislatura vem decorrendo
cm período de notável vocalização da democracia brasileira. ()s cidadãos estão a exigir-nos a consolidação da cidadania; a
imprensa, vigilante, esmera-se no grau de informação que leva ao público; fermentam as expectativas e os anseios contrári-
os à injustiça social. l. urna época, enfim, cm que cresce nossa responsabilidade na mesma proporção cm que aumenta o
clamor popular. Pois esse clamor encontra ressonância nesta Casa: desenvolvemos intensa e bem-sucedida atividade para a
interiorização das lides parlamentares, fazendo do Palácio da Inconfidência a casa de iodos os mineiros. Não bastassem as
audiências públicas, encontros e eventos que fizemos realizar por todo o Estado, ol)tiVernoS extraordinária penetração e
audiência para a TV Assembléia. 1 loje, nossos trabalhos em Plenário e nas comissões são acompanhados, pela televisão, em
todos os rincões mineiros.

Se nos rejubilamos com as iniciativas conduzidas a bom termo, não lamentamos por aquelas que não nos foi humana-
mente possível completar. O que lamentamos, na verdade, é que rvhnas Gerais esteja passando  por um processo de estag-
nação económica e couservadorisino administrativo em doses maiores, talvez, que a crise que afeta a nação brasileira como
um rodo. isso nos faz lembrar que o homem público precisa estar atento a que projetos políticos específicos e de médio
prazo não invalidem as necessidades imediatas e futuras do povo que o escolheu.

A composiçào da nova Mesa da Assembléia é prova da independência e da isenção de nosso Poder. Nela estão repre-
sentados, praticamente, todos os partidos que atuam na (;asa, tal como deve ser no regime democrático. Embora, por
fatores alheios à nossa vontade, não tenhamos podido contar, em nossa gestão, com composição tão múltipla e suprapartidária,
procuramos compensá-lo ao valorizar a Oposição (>ti 	da Situação sol) a ótica exclusiva do bem público.

Vamos terminar formulando nossos votos de feliz gestão à nova Mesa. Aos servidores da (:asa, agradecemos a dedicação
e o profissionalismo. A imprensa, nosso reconhecimento pela colaboração inestimável. Ao povo mineiro - que soube consolidar
a tradição de Minas no cenário nacional -, nossa manifestação de apreço e gratidão.

Muito obrigado!
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Glossário de termos parlamentares



Este glossário reúne verbetes relativos a temas que, mesmo não sendo objeto específico do Manual, estão
diretamente relacionados com a redação parlamentar e complementam o seu campo de interesse. 'l'rata-se de expressôes

de uso corrente no parlamento, no que diz respeito ao l)SS0 legislativo, à teoria da legislação e ao direito

constitucional e administrativo. Em cada verbete, ao conceito genérico segue-se, quando é o caso, um esclarecimento

sobre o sentido do termo na Assembleia Legislativa.

A
Ab-rogação - Revogação t cal de urna lei por outra. E expressa
quando a lei nova indica explicitamente a lei que está sendo
revogada; é tácita quando a revogação, embora não declarada, se
impõe cm decorrência da incompanl ' ilal:idc entre a 11(1V3 disposi

ção e a antiga.
Ver Derrogação e Revogação

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) - çào judicial
que tem por finalidade obter do Poder judiciário declaração de que
um ato normativo não está em conformidade com disposição
constitucional, a fim de fazer cessar seus efeitos no ordenamento
jurídico.. \ ADI é um instrumento de controle abstrato da
constitucionalidade das leis; não tem por objetivo a solução J urí-
dica de caso concreto. Pode ser movida contra vários tipos de atos
normativos: a emenda à Constituição que violar as limitacões
estabelecidas pelo Poder constituinte originário; a lei complemen-
tar, a ordinária e a delegada; a medida provisória e o decreto
legislativo de conteúdo geral e abstrato. Os órgãos ou autorida-
des que têm competência para propor a .\Dl são indicados na
Constituição da República e na Constituição do Estado. Quan-
do movida contra ato normativo federal, estadual ou distrital
(este último desde que produzido no exercício de competência
equivalente à do Estado membro) que contrarie a Constituição
Federal, é julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Se ajuizada con-
tra ato normativo estadual ou municipal que não esteja em con-
formidade com a Constituiçào do Estado, é julgada pelo Tribu-
nal de Justiça.

Administração pública - Em sentido amplo, é a atividade de
gestão dos atos e dos negócios do Estado. Em sentido estrito, é
o conjunto de órgãos e entidades administrativos de qualquer dos
Poderes do Estado.

• \dministraçiio pública direta. Ê o conjunto de órgãos ad-
ministrativos de qualquer dos Poderes do Estado, despro-
vidos de personalidade jurídica. Em Minas Gerais, integram
a administração pública direta dc) Poder Executivo a
Governadona. a \' ice -Govcrnadona, as Secretarias de Esta
do, os Órgãos colegiados e os Órgãos autônomos, tais como
a Auditoria Geral do Estado, a Defensoria Pública e a Ouvi-
dona-Geral do Estado.

• \dministraçào pública indireta. É o conjunto de entidades
criadas pelo Estado, dotadas de personalidade jurídica pró-
pria e de autonomia administrativa e financeira. Compre-
ende as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de
economia mista e as empresas públicas. Essas entidades são
vinculadas a órgãos da administração direta, que sobre elas
exercem o controle de finalidade.

Anais - Registro organizado ano a ano dos principais fatos ocorri-
dos no âmbito de unia instituição política, científica, etc. Os anais
da .i,MG contém as atas de todas as reuniões oficiais realizadas e
alguns documentos não oficiais, de interesse do Estado, incluídos
mediante requerimento aprovado pela Mesa.

Anexação - incorporação de urna proposição a outra já em
tramitação, em razão da semelhança ou da identidade dos obje-
tos. .t primeira proposição apresentada prevalece sobre as demais,
salvo no caso de iniciativa privativa.

Anistia fiscal -- Perdão legal para multas decorrentes de infração
à legislação tributária. Pode ser geral, quando beneficiar todos os
devedores enquadrados em determinada situação prevista em lei,
ou limitada, quando, tios termos de lei, for concedida individu-
almente, por meio de despacho da autoridade administrativa em
requerimento no qual o interessado comprove preencher os re-
quisitos legais.

Anterioridade - 
p
rincípio constitucional segundo o qual é ve-

dado à [niào, aos Estados, ao i)istrtro Federal e aos Municípios
cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que tenha sido
publicada a lei que o instituiu ou aumentou, a íim de permitir ao
contribuinte o planejamento de suas atividades.

Antijuridicidade	\ er Juridicidade.

Aparte - lnicrml)cà() bicc, dc duração determinada, do orador
Por outro parlamentar, durante reunião oficial, com o propósito
de solicitar esclarecimentos ou fazer considerações sobre o assun-
to cm debate.

Apreciação - Exame de matéria pelo Plenário ou por comissão
da \ssemliléia.

• Apreciação conclusiva das comissões. Na .\LMG, delibera-
cão de comissão sobre matérias que, segundo o Regimento
Inferno, dispensam a apreciação pelo l'lenário. Entre essas
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matérias, estão a declaração de utilidade pública e a denomi-	questões regionais, religiosas, económicas, sociais, culturais, entre

nação de proprios públicos.	 outras. Exemplos: Bancada ruralista, Bancada feminina.

Aprovação - I)ccisào favorável do Plenário ou de comissão a res-
peito de proposição submetida a seu exame.. \ aprovação de
proposições se dá, normalmente, cm dois turnos de votaç:I
Há, entretanto, nos casos previstos regimentalmente, mutéris
que são aprovadas em turno único, como o orçamento an111
e a lei de diretrizes orçamentarias.
Ver Turno.

Arquivamento - Envio de uma proposição ao arquivo, ao final
de sua trannração OU em decorréncia de rejeição ou perda de obje-
to. Na .i\í;, são também arquivadas as proposições talo aprecia-
das até o final da legislatura, exceto as apresentadas pelo Governa-
dor coro regime de urg,ncia, as de Iniciativa popular e os vetos.

Assembléia Constituinte - Assembléia convocada ou eleita ex-
clusivamente para redigir ou alterar a Constituição. 1 xcrcc parcela
da soberania ao escolher e adotar a nova ordem jurídica de um
1 stad i, a forma e o regime de governo.
Ver Constituição.

Ato administrativo . Manifestação do Estado, no exercício da
sua autoridade, por meio da qual o agente público, ou um
delcgatá.rio do poder público, aplica a lei a caso concreto, com o
fim de adotar as medidas necessárias ii realização dos negócios do
Estado e ao atendimento do interesse público. E ato típico do
Executivo, embora não seja exclusivo desse Poder, pois o
Legislativo e o J.idiciário também praticam atos administrativos
no exercido de funções atípicas.

Audiência pública - Na AI.MG, reunião aberta ao público, reá
lizuda por cotnissào, a pedido de um de seus membros ou de
entidade interessada, com o objetivo de instruir matéria cm
tramitação ou tratar de assunto de interesse público relativo à área
de atuaca da COtfli5SflO.

Avaliação legislativa Exame do impacto e da efetividade de

uni aro ro ,rnsativo, com o objetivo de identificar os efeitos pro
duzidos por determinada legislação na realidade social. A avalia
ção pode ser prévia ii edição da norma (avaliação ev anie ou
prospectiva), quando se volta para o exame das possibilidades de
implementação e aceitaçào da lei e para o estudo de seus impactos
potenciais sobre a realidade social; (>ti (avaliação'.v pisi
ou retrospecuvat, quando se volta para a vcnficação dos resulta
dos efetivamente alcançados com a sua aplicação. São vários os
intrumentos de avaliação legislativa; entre eles, podem-se citar a
análise estatística, o estudo de direito comparado, a pesquisa de
opinião, a análise de custo-beneficio, a pesquisa documental, a si-
mulaçào, a aplicação experimental e o estudo de caso.

Avulso - Cópia de proposição distribuída a cada Deputado para
dar-lhe conhecimento sobre a matéria, antes de sua apreciação no
Plenário ou em comissão. Pode ser acompanhada de informações
adicionais sobre a legislação cit,d:i,

B
Bancada 1. Agrupamento organizado dos Deputados dc um
mesnio partido 2. Grupo de Deputados que se agregam infor-
maltiwntc cm função de origem ou interesses comuns, relativos a

Bloco parlamentar - .\grupamento de representações partidári-
as sol, liderança comum, numa Casa Legislativa, para atuação con-
ulu; ii:, defc	de tIeics . Ls :) liii	.

c

Cláusula pétrea 1 )tspositiv , da (lonstin.ii ão que não pode ser
alterado, nem mesmo por meio de emenda ã Consunnçào. Na Cons-
un.ução brasileira, são cláusulas pétreas -,i forma federativa de Esta-
do, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Po-
deres e os direitos e garantias individuais. Ver Constituição.

Colégio de Líderes - )rgão constituído pelos Líderes da Maio-
ria, da Miii ria, das bancadas e dos blocos parlamentares, para de -
cidir sobre questões de interesse da Assembléia Legislativa. .\s de-
cisões do Colégio de Líderes  respeito de matéria cm tranutação
ou de outros tópicos de interesse comum são formalizadas por
meio de Acordo de Líderes. O recebimento de emenda que conte-
nha matéria nova em 2° tUrno, por exemplo, S() é tdmiridc, por

Acordo de Líderes.
Ver Bancada, Bloco parlamentar. Líder, Maioria e Minoria.

Comissão ()rgão temático consumido por parlamentares, en-
carregado de apreciar matéria relacionada com a sua área de
competencia. É permanente quando integra a estrutura
institucional da Casa (por exemplo, a Comissão de Constitui-
cão e Justica, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais, a Comissão de Redação) e temporária quando criada para
apreciar assunto específico de interesse público ou representar a
Assembléia (comissões especiais, de inquérito e de representação).

Competência - Poder atribuído por lei a agente, instituição ou
ente público para o desempenho ele determinada função estatal.
Pode ser exercida exclusiva ()ti cumulativamente. A Constituição
da República define a competência material (acões e medidas) e a
legislativa de cada ente da Federação (Uniào, Distrito Federal, Es-
tados e Municípios), bem como a competência dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário. No sistema adotado pela Consti-
tuição, a regra básica é enumerar expressamente as competências
da União, indicar as dos Municípios e reservar aos Estados as atri-
bwcões remanescentes, desde que não lhes sejam vedadas pela pró-
pria Constituição. A Constituicão prevê ainda responsabilidades
compartilhadas entre a União, os Estudos, o Distrito Federal e
Municípios (por exemplo, a proteção ao meio ambiente, a preser-
vação do património e o combate à pobreza), além de estabelecer
domínios pata uma legislação concorrente, nos quais cabe à União
editar normas gerais, e aos Estados, suplementá Ias. Na -área tribu--
tária, a competência para instituir impostos é fixada exaustivamente
para cada um dos entes da Federação, cabendo â União a competên-
cia residual.

Constitucionalidade - Situação de conformidade de ato
:u riflativo <)ti corri o disposto nas Constituições
d Estado e da República. É um dos aspectos considerados na
.ntlise de uma proposição pela (;()missão de Constituição e Jus-
mci Na .LMG, o parecer da Comissão que conclui pela

inconstitucionalidade da matéria é apreciado pelo Plenário, esua
aprovação determina o arquivamento da propostçào.
Ver Constituição.
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Constituição - E a lei mais importante c abrangenrc de um Es-
tado. Reúne princípios e regras atinentes à forma e ao sistema de
governo, i estrutura do Estado e dos Poderes, entre outros, e es-
tabelece OS direitos fundamentais. Funciona como fundamento
de validade para a produção das normas hierarquicamente inferio-
res. .\s Constituições podem ser classificadas de diversas manei-
ras, por exemplo: escrita ou nào-escrita, sendo a primeira organi-
zada cm um único texto, e a segunda, firmada por um conjunto
de normas esparsas ou por costumes tradicionalmente respeita-
dos; rígida ou semi rígida, de acordo com a forma prevista para a
alteração de seus dispositivos; e promulgada ou outorgada, sen-
do a primeira legitimamente instituída: num regime democrático,
por assembléia convocada pelo povo para a sua elaboração, e a se-
gunda, geralmente imposta à população por um regime autoritá-
ra).
Ver Assembléia Constituinte.

Controle - Acompanhamento dos atos da administração públi-
ca. C( m o objetivo de assegurar que esretarn direcionados para os
fins previamente estabelecidos e em consonãncia com os princípios
da legalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência,
motivação e iunpcssoandadc. Abrange a fiscalização e a correção dos
atos ilegais e, em certa medida, dos aros inconvenientes e inopor-
tunos. Classifica -se, basicamente, em quatro tipos: interno; exter
no ou político; direto ou popular; e jurisdicional.

• conrrc,Ic interno. E o exercido pelo próprio Poder, órgão ou
entidade sobre seus aros e agentes. No Brasil, os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter, de forma
integrada, um sistema de controle interno, com as seguintes
finalidades: avaliar o cumprimento das metas previstas nos
respectivos planos plurianuais e a execução dos programas
de governo e dos orçamentos; comprovar a legalidade e iva-
bar os resultados da gestão orçamentaria, financeira e
patrimonial dos órgàos e entidades da administração públi-
ca e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado; fiscalizar as operações de crédito, os avais e garantias e
os direitos e haveres. 'km, ainda, a função de apoiar o contro-
le externo.

• Controle externo. Também chamado controle político, é o
exercido por um dos Poderes sobre outro. No Brasil, o con-
trole externo é exercido pelo Poder Legislativo, com o auxi-
lio do Tribunal de Contas, sobre os aios das unidades ad-
ministrativas dos outros Poderes e das entidades da admi-
nisrraçào indireta. Corresponde à fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e
não exclui o sistema de controle interno de cada Poder e en-
tidade. Esse controle abrange a legalidade, a legitimidade, a
economicidade e a razoabilidade dos atos que geram receita
ou determinam despesa e daqueles que criam ou extinguem
direito ou obrigacão; abrange ainda a fidelidade funcional
do agente responsável por bem ou valor públicos e o
cumprimento das propostas priorizadas em audiências
públicas. () controle externo sobre a atividade policial é
exercido também pelo Ministério Público.

• (:oIiIrotc jurisdicional. É o controle realizado pelo Poder ju-
diciario sobre a atuação dos órgãos e entidades administrati-
vos, mediante provocação pela parte inieressada. Consiste em
verificar a conformação do aro às normas jurídicas vigentes.

• Controle direto. E o controle popular sobre o poder púl)li-
co, exercido pelo cidadão, por partido político, associação
ou sindicato, mediante amplo e irrestrito exercício do direito
de petição e representação perante órgão de qualquer Poder ou
entidade da administraçào indireta.

Convênio - Modalidade de ajuste, geralmente firmado entre duas
ou mais instituições  públicas ou privadas ou entidades da socie-
dade civil organizada, para a prática de determinados atos ou para
o alcance de ob jetivos comuns. Difere do contrato, que é um ajus-
te no qual os interesses das partes são antag( nicos e há reciproci-
dade de obrigações.

Crédito adicional - .-utonzaçào de despesa não prevista ou iii--
suficientemente dotada na Lei Orçamentária Anual. É um insrru-
mento de a j uste orçamentário, utilizado para corrigir distorções que
surjam durante a execução do orçamento. Pode ser supletnenrar,
quando destinado a reforço de dotação orçamentária; especial, quan-
do destinado a despesa para a qual não haja dotação orçamentária
especifica; ou extraordinário, quando destinado a despesa urgente
e imprevista, cm caso de guerra, comoção interna ou calamidade
pública.
Ver Lei Orçamentária Animal (LOA).

[II

Decreto - .\ro normativo que, no ãmbito do Executivo, é de
competéncia exclusiva do Chefe do Poder e destina-se a regula-
mentar lei ou estabelecer medidas administrativas para o seu com-
primento. Não se confunde com a lei porque não tem a função de
eST1lXlCCer direito novo.

• Decreto judicial. .to por meio do qual se profere decisão de
autoridade j udicial. São exemplos de decreto judicial a sen-
tença e a ordem de prisão.

• Decreto legislauvo. Ato emanado do Congresso Nacional, me-
diante processo legislativo, destinado a regular matéria que seja
de sua competência exclusiva e que tenha efeitos externos. .\
ratificação de tratado internacional do qual o Brasil seja signa-
tário, por exemplo, dá-se por meto de decreto legislativo. É
urna das proposições que integram o processo legislativo fe-
deral, mas não está previsto na Constituição mineira.

Delegação - Transmissão a terceiro de poder, competência ou
função estatal para a prática de ato ou o exercício de atribuição. \
delegação não pode recair sobre competência exclusiva ou privati-
va do Poder ou da autoridade da qual emana.

• Delegação legislativa. No âmbito estadual, autorização con-
cedida pela Assembléia Legislativa ao Governador do Esta-
do, por meio de resolução, para a elaboração de lei sobre de-
terminada matéria e por prazo certo, nos termos previstos
tia (:unsriruiçãn.

Derrogação - Revogação parcial de uma lei por Outra. É ex-
pressa quando indicar explicitamente os dispositivos revoga-
dos; é tácita quando, embora não declarada, se impuser cm vir-
tude de incompatibilidade entre a nova disposição e a antiga.
Ver Ab-rogação e Revogação.

Desarquivamento - Retirada de proposição do arquivo, a reque-
rimento de Deputado, para que se ja reiniciada sua rrarniração, sob
novo numero e com autoria do requerente.
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Despacho 1. Decisão administrativa proferida por autoridade
pública em documentos sujeitos a sua aprcctaçào, como proces-
sos e requerimentos. 2. Documento de deferimento ou
indeferimento expedido por auturidade.

Destaque - Dispositivo ou emenda votado separadaincnte cru
Plenário, a requerimento de parlamentar. Quando não há requeri-
mento de destaque, as emendas são votadas cm bloco, agrupadas
conforme tenham recebido paft-ccr pela aprovac:ii) u peis rcjcicao
nas comissões de incuto.
Ver Votação.

Diligência - Providência para a obrencão de dado, informação
ou documento necessário à compkmcntacão de processo em an-
damento. No processo legislativo, o pedido de diligência, feito por
meio de requerimento, é geralmente encaminhado a órgão ou cii-
tidade públicos ou ao autor da proposição.

Discussão - Fase do processo legislativo cm que os parlamenta-
res debatem uma proposição cm Plenário ou comissão e durante
a qual podem ser apresentadas emendas.

Distribuição - Encaminhamento das proposições submertdas à
aprcelaca() da Casa às comissões competentes, mediante despacho
do Presidente. Na .LNí(, salvo exceções previstas no Regimento
Interno, as proposições são distribuídas, no l turno, à Comis-
são de Constitiução e Justiça, para exame preliminar, e a, no má-
ximo, três C( missôcs de mérito.

Dotação orçamentária - Cada nem do detalhamento da despesa
constante no orçamento público, com finalidade especificada. Cada
dotacão é expressa por meio de um código numérico que indica o
seu enquadramento nas várias classiflcacôcs do gasto público, com-
binando as classificaçóes institucional, funcional -programárica e eco-
nómica. .\ existência de dotacào orçamentária especifica é condição
para a realização das despesas.
Ver Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Eficácia - ( .apacidade que pss1u a lei de produzir os efeitos es-
perados. ccitos resultantes da aplicação da lei. À eficácia de unia
lei abrange tanto os efeitos diretos sobre o ordenamento luridic(,
(por exemplo, a alter-ação ou a revogação de leis anteriores) quanto
OS eleitos produzidos no campo das relações sociais reguladas pelo
direito novo, ( ' conceito de eficácia está estreitamente relacionado
c<,in o de vigência, mas é possível distingui-los cm alguns pon-
tos. -' vigência diz respeito à existência da lei e à obrigatoriedade
geral de aplicação de suas normas; a eficácia refere-se à aplicação da
lei cm situações concretas e depende da sua adequação a cada caso,
realizada pelo seu executor ou pelo seu intérprete.Assim, uma lei
pode estar cm vigor. mas ter sua eficácia limitada. l ' o caso cia lei
vigente que não produz efeitos porque depende de uma norma
regulamcntadora (um decreto) para ser aplicada. Do mesmo modo,
no campo da legislação concorrente entre a União e os Estados,
quando uma lei federal institui uma norma geral nova, diferente
da já estabelecida por lei estadual cm vigor, a lei estadual, apesar
de manter a sua vigência, perde um sua eficácia, já que o executor
passa a seguir o comando federal superveniente.
Ver Vigência.

Estado Coniunto de indivíduos pohuicamenrc organizados em
um determinado território c submetido a governo próprio. Pode

constituir-se como Estado Federal ou Estado Unitário. O primei-
ro caracteriza-se pela descentralização do poder político entre cole-
uvidades regionais autónomas. É o caso do Brasil, dos EU.-\ e cio
Canadá. Já o Estado Unitário distingue-se pela concentração do
poder políuco na administração central, podendo comportar enti-
dades aciminisirativas de base territorial, como as Comunas C 05

departamentos. São exemplos de Esrados Unitários a França, Por-
lupa1 e a Grécia.

• Estado membro. L'nidade político-administrativa que inte-
gra uma Federação. No caso brasileiro, a Federação compreen-
de a Uniào, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
que são pessoas jurídicas de direito público, dotadas de ca-
pacidade política.

Ver Federação.

Estatuto - Documento cm que são fixadas as regras de funciona-
mento e a forma de organização de uma instituição pública ou
privada. No direito público, é a lei OU o regulamento que contém
as normas que estrururam e regem o funcionamento de um ór-
gão ou entidade públicos (por exemplo, Lei ( )rgãnica cio Ministé-
rio Público ou da Defensorua Pública) ou de uma categoria (por
exemplo, Estatuto dos Servidores Públicos, Estatuto dos Milita-
res). No direito privado, é uma convenção que estabelece normas
para o funcionamento de ftundaões. associacões ou sociedades ci-
vis e c>jmcrcuats.

Exercício financeiro - Período C( rresl)oiidCnte a uma gestão ti-
nanccura. Na administração pública, constitui um período de doze
meses, delimitado da forma mais conveniente para se organiza-
rem OS registros relativos à arrecadação de receitas, à execução de
despesas e aos atos gerais de administração financeira. Dentro desse
período, também chamado de ano fiscal, são executadas as leis or-
çamentárias. No Brasil, o exercício financeiro começa em 1° de ja-
neiro e finda em 31 de dezembro, coincidindo, portanto, com o
ano civil.

Expediente - 1. Conjunto formado pela correspondéncia, os re-
querimentos, Os OtICIOS e outros documentos de uma repartição.
2. Na .\l.M(;, a primeira fase da parte inicial de reunião pública -
ordinária, em que se fazem a leitura e a aprovação da ata e a leitura
da correspondência.

• Guinde Expediente. Na \LMG, a segunda fase da parte ini-
cial de reunião pública ordinária, destinada à apresentação de
proposições e ao pronunciamento de oradores.

Faixa constitucional - Período que se inicia após o esgotamcn-
o do prazo definido na Constituição do Estado para que a

scmbiéia delibere sobre veto ou projeto de lei de iniciativa do Go-
vernador com solicitação de urgência. Diz-se então que essas pro-
posições estão na faixa constitucional. .>tté que se conclua a sua
apreciação, é obrigatória a inclusão dessas matérias na ordem do
dia e vedada a discussão e . ,<>ração de quaisquer outras. cr
Sobrestamento.

Federação - Forma de Estado caracterizada peli uniulo
todissoluvei de entidades regionais dotadas de autonomia poliu-
co-administrativa, para a formação de um único ente soberano, o
Estado Federal. Pressupõe descentralização de poder político e te-
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partição de competências entre os entes federados. É a forma de
Estado adotada no Brasil, cujas unidades político-administrativas
são os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, além
da União. Ci grau de autonomia dos Estados membros de uma
Fcdericão varia em função do modelo de federalismo instituído.
Ver Estado.

Frente parlamentar - Associação informal de parlamentares com
o objetivo de promover a defesa de ponto especifico cia agenda
política. Exemplos: Frente parlamentar pela promoc:io da igual-
dade racial, Frente parlamentar de cultura.

1

Ilegalidade ver Legalidade.

Impugnação - Mecanismo pelo qual o Presidente da Assembléia,
motivadainente, nega assentImento, no rodo ou em parte, a prc)
jeto de resolução aprovado em Plenário. Nesse caso, a matéria é
devolvida ao Plenário, para reexame.

Imunidade parlamentar - Conjunto de prerrogativas materiais e
pruccssuais constiwcionalmenrc asseguradas a Senadores, Deputa-
dos e Vereadores, com o ob jetivo de possibilitar o livre e integral
exercício do mandato.

• Imunidade material ou inviolabilidade. Garantia que o paria-
nieniar tem de não ser incriminado cm razão de opiniões,
palavras e votos manifestados no desempenho da fun-
ção. A inviolabilidade abrange os parlamentares federais, os
Deputados estaduais e, nos limites de seu Município. os
Vereadores.

• Imunidade formal ou processual. Garantia de que Deputa-
cios e Senadores, desde a expedição do diploma, somente
podem ser presos cm caso de flagrante de crime inafiançável,
hipótese em que a Casa Legislativa será informada e, pelo
voto da maioria de seus membros, resolvera sobre a prisão.
Abrange, ainda, a possibilidade de a Casa Legislativa sustar,
a qualquer momento antes da decisão final do judiciário, o
andamento de ação penal contra parlamentar por crime co-
metido após a diplomação. Além dessas garantias, a Cons-
nt uicão também assegura a Deputados e Senadores, desde
a dipiomação, foro especial, ou seja, julgamento perante
Supremo Tribunal Federal, no caso de Senadores e l)rpu
rados federais, e perante o Tribunal de Justiça, no caso cli
Depui ad s estaduais.

Imunidade tributária . Não-incidência de tributos em certas si-
ivaçóes e cm rclacão a fatos constitucionalmente definidos. E unia
limitação ao poder de tributar da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Pode ser subjetiva, quando relativa a
pessoas, físicas ou jurídicas, ou objetiva, quando relativa a obje-
tos. Um exemplo de imunidade tributária é a vedação de estabele
cimento de impostos sobre a produção de livros, jornais e peri'
dicos e sobre o papel destinado a sua impressão.

Incentivos fiscais - Instrumentos fiscais utilizados pelo poder
público para impulsionar o desenvolvimento de regsào ou ramo
da atividade econômica, mediante a renúncia, por parte do go
vcrno, de uma parcela de sua receita.
Ver Isenção fiscal.

Inconstitucionalidade - Ver Constitucionalidade.

Iniciativa - Faculdade OU ato de apresentar uma proposição
legislativa e deflagrar o processo legislativo. No Estado, a iniciati-
va de proposições cabe a Deputado, a comissão, à Mesa da As-
sembléia, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas e aos cidadãos, na forma prevista na Consti-
tuição. Pode ser privativa, quando restrita a determinado Poder,
órgão ou autoridade, ou concorrente, quando compartilhada por
mais dc um deles.

• Vicio de iniciativa. Falha que consiste cm o processo
legislativo ser deflagrado por quem não detenha compe-
tência para fazê-lo, invadindo esfera de iniciativa privativa
de outro Poder, órgào ou autoridade.

Interstício - Intervalo de tempo a ser respeitado entre dois atos
do procedimento legislativo. Na .\LMG, por exemplo, é requeri-
do o interstício mínimo de seis horas entre a distribuição do avulso
e a discussão e votação da matéria.

Isenção fiscal - Dispensa, estabelecida em lei, do pagamento de
tributo devido. A isenção pode ser concedida em caráter geral, quan-
do alcançar todos os que se enquadram em determinada situa-
ção prevista na lei, ou especifico, quando for efetivada, em cada
caso, por meio de despacho da autoridade administrativa em
requerimento no qual o interessado comprove preencher os
requisitos legais.

11

j uridicidade - Qualidade do ato que está em conformidade com
o direito. No processo legislativo, é um dos aspectos da proposi-
ção que constituem objeto da análise da Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Na .\l.NÍG, o parecer da comissão que conclui pela
anti 'uridicidade da matéria é apreciado pelo Plenário, e sua aprova-
ção determina o arquivamento da proposição. Pode ser considera-
do antijuridico, por exemplo, o projeto de lei que não traz inova-
ção ao ordenamento jurídico (>ti versa sobre objeto absurdo,
impossivcl OU inexistente.

Jurisprudência - Conjunto das decisões reiteradas de tribunais a
respeito de determinada matéria submetida a julgamento, que pas-
sa a constituir fonte do direito.

L

Legalidade .tributo de fato ou ato que esteja em conformida-
de com as leis vigentes. É um dos aspectos considerados na análi-
se de uma proposmçào pela Comissão de Constituição e Justiça.
Na Al.NIG, o parecer da Comissão que conclui pela ilegalidade da
matéria é apreciado pelo Plenário, e sua aprovação determina o ar-
quivamento da proposiçao.

Legislatura - Período de atividade legislativa que corresponde ao
mandato de I)eputado, com duração de quatro anos. Compreen-
de quatro sessões legislativas.
Ver Sessão legislativa.

Legística - Conjunto de conhecimentos relativos ao processo de
concepçào e elaboração das leis. Tem como ob j etivo aprunorar a
produção legislativa e garantir a eficácia das normas editadas, pto-
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mover a segurança jurídica e facilitar o aCeSSO e a adesão da popu-
lação à legislação. Propôe a utilização de métodos e técnicas de ela-
boração e de avali2.çào da lei, que incluem o exame da necessidade
e da conventencla de legislar, o levantamento dos custos e dos be-
ncficios da lei, a avaliação de seu impacto sobre a realidade e a ado-
ção de diretrizes e procedimentos cspecihcos de redação do texto
normativo. De caráter interdisciplinar, a legistica vale-se de saberes
e métodos emprestados de uma grande variedade de disciplinas,
sobretudo do direito, da linguística, da sociologia, da ciência poli-
uca, da economia, da informática e da comunicação, e colocados a
serviço da elatxw-acão da norma jurídica,

Lei - Regra jurídica escrita, de caráter genérico, abstrato e inova-
dor, formulada pelo legislador em função do poder que lhe é de-
legado pela soberania popular e imposta coercitivamente à obedi-
éncia geral.

• lei ordinária Ato normativo primário, que depende de mai-
oria simples de votos para ser aprovado. Aborda matéria que
não se inscreva na competência dos demais aros normativos.

• Lei complementar. Norma de caráter complementar à Cons
iiiuição que depende de maioria absoluta de voros para
ser aprovada. Tramita cm regime especial, o que dificulta
sua alieraçàc e lhe confere maior estabilidade e rigidez cm
relaçào à lei ordinária.

• lei delegada. Norma elaborada e editada pelo Chefe cio Po-
der Executivo em virtude de delegação do Poder Legislativo

nos termos da rcsoiuçào que a concedeu. Conforme deter-
minaçào constitucional, não podem ser objeto de delegação
legislativa, entre outras, matérias de competência exclusiva do
Poder Legislativo.

• lei autririzativa. l.ei que autotiSa o Poder Uxectitivo a reali
zar ato jurídico de sua ciimpctência, conforme determinação
constitucional. Uin exemplo é a lei que autoriza o Chefe d>
Poder Executivo a realizar operação de crédito que rcsullc
C111 endividamento do Estado.

• l ei orgInica. 1. Espécie de Constituição do Município, que
rira de matérias de sua competência. 2. Lei que dispõe so-

bre a organização e o funcionamento de determinadas inlm
tuiçõcs ou orgàos (por exemplo. Lei Orgánica da Níagistra -
ruri e Lei ( rgãnmca do Tribunal de Contas)

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Lei de iniciativa
Poder Executivo que compreende as metas e prioridades da ad-
ministração pública para o exercício financeiro subseqúentc, orien-
ta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as altera
ções na legislação tnburána e estabelece a política de aplicação das agên-
cias financeiras oficiais. Em Minas Gerais, o projeto da 1 .I)( ) deve
ser encaminhado ao Poder Legislativo anualmente, até sete meses e
meio antes do encerramento do exercício financeiro, e devolvido
para sanção até o término do primeiro período da sessão legislativa.
\ 'et Sessão legislativa.

Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei de iniciativa do Poder
Executivo que esrmma as rcccila e fixa as despesas da administra-
ção pública para um exercido tinanceiro. E um instrumento de
planejamento que estabelece as ações l)notitàrias para atendimen-
to das demandas da sociedade em face do montante de recursos
públicos. Compreende o i ircamento fiscal referente aos Poderes,
seus fundos, órgàos e entidades da administração direta e indire-

ta e o orçamento de investimento das empresas controladas pelo
Estado. Em Minas Gerais, o projeto da LOA deve ser encami-
nhado até três meses antes do encerramento do exercício fi-
nanceiro e devolvido para sanção até o término da sessão
legislativa.
Ver Sessão legislativa.

Líder - Parlamentar indicado por bancada, por bloco parlamen-
tar, pela Maioria e pela Minoria para atuar como porta-voz e re-
presentante desses agrupamentos perante OS órgãos da Assem-
bléia Legislativa. Também o Governador do Estado pode indicar
o l.íder do Governo tia Assembléia.
Ver Colégio de Líderes.

Maioria Bloco parlamentar ou bancada com maior número de
Deputados numa Assembléia.

• ,\laioria absoluta. Numa votação, quantidade de Deputados
correspondente ao primeiro número inteiro superior à meta-
de do número de membros da Assembléia.

• Mamona simples. Numa votação, maior número de votos, pre-
sente a maioria dos membros da Assembléia.

Ver Quórum.

Mandato - - 1. Poder de representação ourorgado pelo povo a um
cidadão, por meio do voto, para que o governe ou atue em seu
nome nu Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas ou
nas Câmaras Municipais. 2. Período cm que o representante eleito
pelo povo exerce o poder que lhe foi outorgado. () mandato do
Depurado estadual tens a duração de quatro anos.

Mensagem -- l)ocutiiento por meio do qual o Governador enca-
minha	p' ,siçôes ao Poder Legislativo.

• Mensagem de veto. Documento por meio do qual o Gover-
nador comunica à Assembléia Legislativa os motivos que o
levaram a vetar, total ou l)arctal!ileI)ic, uma proposição de
lei.

Ver Veto.

Minoria - Bloco parlamentar ou bancada com o segundo maior
numero de Deputados numa Assembléia, que, em relação ao go-
ernu. expresse posição diversa da Maioria.

Município Divisão territorial de um Estado membro, com
regime de autonomia político-administrativa, sob a direção do Che-
fe do Poder Executivo municipal, eleito por seus habitantes. No
Brasil. o Município é pessoa luridmca de direito publico interno e
entidade integrante da Federação.
Ver Federação,

LU

Obstrução Recurso utilizado por parlamentares para retardar o
andamento dos trabalhos legislativos, a fim de forçar a negociação
sobre matéria em pauta ou outro assunto de SCLi interesse. Pro-
cessa -se por meio de Instrumentos previstos regimentalmente, tais
como pedido de adiamento de discussão e votação, ocupação da
tribuna com pronunciamentos, esvaziatiiento do Plenário para
inviabilizar quórum para votação, entre outros.
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Ordenamento jurídico — Complexo de princípios e normas edi-
tadas pelos órgãos competentes de um Estado, que orientam
disciplinam as relações deste com OS cidadãos e dos cidadãos eu
tre si.

• Poder Executivo. Poder ao qual compete a prática de atos
de chefia de Estado, de governo e de administração.

• Poder Judiciário. Poder que tem a função de decidir sobre
conflitos de interesses aplicando a lei a cada caso concreto.

1?

Partido político — ;itSsoClaçao de pessoas organizadas na forma
da lei, corri ideologia e programa de governo comuns, que visam
a exercer influencia sobre a orientação política do País.

Patrimônio público Conjunto de bens materiais e imateriais
pertencentes ás pessoas jurídicas de direito público: União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações
públicas.

Pertinência - Condição para recebimento de emenda ou
sul)stirunvc) a um projeto, considerando-se o vínculo de seu con-
teúdo com o da matéria de que trata a proposição principal.

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) Ins-
trumento de planejamento de longo prazo para o desenvolvimen-
to económico e social do Estado. Elaborado pelo Conselho de De-
senvolvimento Econômico e Social, com a participação da socieda-
de civil, é aprovado por meio de lei de iniciativa do Governador do
Estado. Não tem período de duração definido e serve de parámetro
para a elabor-acão da L( ).\ e di) PP.\G.

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) — Instru-
mento constitucional de planejainenio estraregico de médio pra-

zo. -' lei que o institui, de iniciativa do Poder 1 xccutivo, deve es-
tabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as
metas da administração pública para os quatro anos seguintes à
sua edição, com a previsào dos gastos de duração continuada e de

custeio deles decorrentes. () projeto deve ser encaminhado ao Po-
der Legislativo até três meses antes do encerramento do primeiro
exercício financeiro cio mandato governamental e cobrira o perío-
do que vai até o final do primeiro exercício do mandato subse-
qüente.-

Plebiscito Manifestação da vontade popular, exercida mediante
sutragio, acerca de assunto de relevante interesse político ou social.

plebiscito é convocado anteriormente á edição de ato legislativo
OU administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou re j ei-
tar a adoção cia medida proposta.
Ver Referendo.

Poder constituinte - Poder de criar e revisar a (.onstiruição.

• Poder constituinte originário. Poder de elaborar a Consim-
tiiicão da República.

• Poder constituinte derivado. Poder de emendar -a Consti-
meão da República.

• Poder constituinte decorrente. Poder de elaborar a Consn-
ruiç-ão do Estado membro, observadas as normas de preor-
dcnacàc, da Constituição da República.

Ver Constituição e Preordenação.

Poder público - Conjunro de órgãos, entidades e autoridades
responsáveis pela administração e pelas funções públicas.

Poderes do Estado -- São Poderes do Estado o Executivo. 1)

Legislativo e o Judiciário. A separação dos Poderes é um prliict
pio fundamental do ordenamento constitucional brasileiro.

• Poder Legislativo. Poder ao qual compete elaborar as leis,
emendar a Constituição, fiscalizar e controlar os aros do Po
der Executivo e julgar crimes de responsabilidade pratica-
dos por determinadas aurc)ridades, entre as quais o Chefe
do Poder F:xecutivi).

Políticas públicas — Programas, planos e ações governamen-
tais destinados á solução de problemas sociais e à melhoria das
condicôes de vida da população. As ações relativas a políticas pú-
hlicas, planejadas geralmente com base em estudos de impacto,
metas e mecanismos de medição de resultados, podem desti-
nar-se à consecução de objetivos amplos, como o crescimento e
o desenvolvimento, OU tratar de temas localizados, por exem-
plo, a reciclagem do lixo, a habitação popular ou o transporte
urbano; podem, ainda, estar voltadas para o atendimento de de-
terminados segmentos da sociedade. Como idosos, crianças e
adolescentes ou pessoas com necessidades especiais. \s políticas
publicas podem ser implementadas diretamente pelo Estado ou
por meio de agentes aurorizados, submetidos à regulação e ao
controle públicos.

Preferência - Na discussão e na votação de matérias, precedência
de urna proposição sobre outra, conforme critérios estabelecidos
no Regimento Interno.

Prcjudicialidade - Circunstância que impede a apreciação de pro-
posição que apresente identidade ou antagonismo com matéria
aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa.

Preordenação (normas de) — Normas da Constituição da Re-
púl)lica que o Constituinte estadual deve obrigatoriamente obser-
var ao elaborar ou reformar a Constituição cio Estado. É o caso,
por exemplo, das normas que estabelecem a competência dos eli-
tes federados. Geralmente as normas de preordenação constantes
da Constituição da República são reproduzidas na Constituição
do Estado.
Ver Constituição.

Prerrogativa - 1. Privilégio, vantagem ou direito arribuido a
soa, cargo ou função. 2. Atributo conferido a agente político
OU autoridade, pata assegurar lhe condições para o pleno exercí-
cio de suas ohngacuvs institucionais.
Ver Imunidade parlamentar.

Prestação de contas 1. (onjunto de demonstrativos e doeu-
luculos relativos a atos de gesiào, organizados sob a forma de
um processo e submetidos a um ordenador de despesa ou órgào
de controle para apreciação e aprovação. 2. Procedimento pelo qual
o administrador publico comprova perante os órgãos Competen-
tes (Tribunal de Contas e órgão de controle interno) o uso dos
bens e valores que lhe foram entregues, em cumprimento a de-
terminação legal ou constitucional No Brasil, o parecer técni-
co do Tribunal de Conias que conclui pela aprovação ou rejei-
ção das contas públicas é submetido ao Legislativo, que pode
mantê-lo ou rejeitá-lo.

Promulgação — Ato político que proclama a existência de uma
lei, tornando-a válida e potencialmente executória. É uma forma
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de chancela, de autenticação da lei. À promulgação da lei cabe ao
Chefe do Poder Executivo, a da emenda à Constituição. à Mesa da
Assembléia, e a das resoluções, ao Presidente da Assembléia.

Proposição de lei Texto de pro jeto de lei aprovado pelo Poder
Legislativo, o qual e submetido à apreciação do Chefe do Poder
Executivo.
Ver Veto e Sançãt

Q
Questão de ordem - Iiid u; çto relativa à aplicacão ou a interpre-
tação do Regimento Interno ou relacionada com o Texto Cons-
titucional, formulada por Depurado, oralmente <)ti escrito,
durante reunião, cuja decisão cabe ao Presidente da Assembléia
ni de COrrIISSaO.

Quórum -- Número minimo de Depurados presentes (.)ti

 exigido para a realização dos diferentes atos ou dclibeniçôcs da
\ ssembkia.

• Quórum de maioria simples. Exigido para a votação de pro
posições cm geral, corresponde à maioria de votos, presente
tn,tis da metade dos Deputados.

• Quorum especial ou qualificado. Quórum diferente do es-
pecificado na regra geral, exigido constitucionalmente para a
votação de determinadas matérias. Pode ser de maioria ab-
soluta, correspondente à metade do número de membros
da Assembléia mais um, de dois terços e de três quintos.

• Recomposição de quórum. Procedimento realizado por de
terminação da Presidência, de oficio ou a pedido de l)cpu
tido, por meio de chamada nominal, a fim de que se confi
gurc o quor.im necess,-Írio para o prosseguimento da rcu
mio ou para a apreciação de determinada matéria.

• Verificação de quórum Aferição do número de Deput iii
presentes pela Presidência, de oficio ou a requerimento de
parlamentar, para confirmação da existência de número
gimentalmcnte suficiente pai-a o prosseguimento de reunião
OU para a apreciacão de determinada matéria.

\'cr Maioria.

R

RCCCSSO parlamentar Suspciis	ten1p.raria das reuniões da
Assembléia, conforme previsão constitucional.
Ver Sessão legislativa.

Referendo \[uiiiicstaco da vontade popular, exercida median-
te sufrágio, para rtiticaçáo (>ti 	de ato legislauvo <>ti

 .\o contrario do plehtscito, o referendo é posterior i
edicio do aio.
\'cr Plebiscito,

Regime de urgência - Procedimento adotado a pedido do
Chefe do Executivo, para pro jeto de sua autoria, ou a rcquert
mento de Deputado, que tem por objetivo acelerar a tramitaco
de uma proposição. No regime de urgêncta, os prazos regiincn
tais são reduzidos à metade, ficando dispensada a exigência de
publicação prévia de pareceres e demais proposições acessórias.

Relator - Deputado encarregado de analisar proposição) e sobre
ela emitir parecer. Na .\l.MG, é vedado ao Depurado atuar como
relator dc proposicio de sua autoria ou que contenha matéria de
SCil interesse.

Remissão tributária - 1. Perdão total ou parcial do crédito tri-
liurário devido «,>ti tributária). 2. Dispensa total ou
parcial, por parte da fazenda pública, do pagamento de tribu-
to, autorizada por lei.
Ver Anistia fiscal.

Rcpristinação - Restauração de lei revogada no caso de a lei
revogadora perder a vigência. ( ) direito brasileiro não admire a
reprisunacáci automática. Uma lei revogada só pode ser revigorada
por outra que contenha disposição expressa nesse sentido.

Retroatividade - Extensào da eficácia da norma 'urídica a fato
prererito nas hipóteses previstas cm lci., t retroaçào de uma nor-
rua não pode prejudicar ato jurídico perfeito, coisa julgada <)ti

 adquirido.

Reversão de imóvel - Retorno do imóvel doado ao patrimônio
do doador. No ftnll)lt() público, ocorre por determinação legal
especifica, quando não é cumprido o dispositivo da lei de doação
que especifica a destinação a ser dada ao imóvel doado.

Revogação - Ato OU resultado dc Tornar sem efeito lei ou dis-
positivo de lei. Pode ser expressa ou táctta, total ou parcial. E
expressa quando a lei nova indica explicitamente a lei que está
sendo revogada; é tácita quando, embora não declarada, se im-
põe cm decorrência da incompatibilidade entre a nova disposi-
ção e a antiga. E total quando incide sobre o texto integral de
lei, e parcial, quando incide sobre o texto integral de artigo, pará
grafo, inciso ou alínea,
Ver Ab-rogação e Derrogação.

Rubrica -- 1. Cido um dos níveis de maior detalhamento da despesa
e da receita, mia Lei Orçamentária Anual. 2. Quarto nível de detalha-
mento das receitas públicas na Classificação Econômica da Receita,
utilizado para possibilitar a individualização das fontes de receita.

s

Sanção Ato político que manifesta a aquiescência do Chefe do
Poder Executivo a proposição de lei. Diferentemente da promul-

,mi- joi, integra o processo legislativo. É expressa quando manifesta
di por meio de ato formal do Chefe do Podei- Executivo exarado
iio prazo constitucional de qLiin?.c dias úteis, contado da data de
ee(-l)tmcnlo da proposição de lei. l- tácita quando não houver míl-

nifestaçã,: expressa do Chefe do Poder l.xecutivo nesse prazo.
Ver Veto.

Sessão legislativa Período dc atividades kgtslattvas que, na \l lG,
se estende, a cada ano, de 1° de fevereiro a 18 de julho e de 1° de
agosto a 20 de dezembro. A sessão legislativa somente é interrom-
pida, no primeiro semestre, após a aprovação do projeto de Lei de
1 )lrc nzes ()rcamentárias e só é encerrada, no segundo semestre, após
a apri )vaçao do projeto de Lei ( )rçanacntária Anual.

• Scssc, legislativa ordinária.Aquela tlOC se reahza a cada armo,
iisdependeniemeiite de convocação.

• Sessão legislativa extraordinária. Aquela que se realiza cm pe-
ríodo diverso do fixado para a sessão legislativa ordinária,
em caso de urgência ou de interesse público relevante.

Sobrestamento - Suspensão da deliberação sobre as matérias
constantes na pauta de trabalhos do Plenário até que se conclua a
apreciação de proposição cujo prazo regimental ou constin.ictonal
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de tramitação tenha se esgotado. Até a votação da matéria que
provocou o sobrestamento, não se aprecia nenhuma outra pro-
posição que esteja na mesma fase da urdem do dia.
Ver Faixa constitucional.

Substituição tributária - Regime pelo qual a responsabilidade
pelo pagamento de determinado tributo devido por um contri-
buinte é atribuída, por força de lei, a outro eOntrll)uifltc, que assu-
me a condição de substituto ti-iburano. Seu Ol)jCtiVO é facilitar a
fiscalização e o recolhimento do tributo.

T

Tomada de contas - Levantamento, preparado por serviço de
contabilidade analítica de órgão da administração pública direta,
dos aros e fatos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
num determinado exercício ou período de gestão. Pode ser anu-
al, especial ou extraordinária. A anual é realizada ao final do exer
cicio financeiro. A especial ocorre quando se constata que o agen
te responsável por atos de gestão ou guarda de bens ou valores
públicos não prestou contas no prazo legal; quando houver cvi
dências de desvio de recursos (>ti ou outra irregularidade
que cause prejuízo ao Erário; ou, ainda, quando não for com-
provada a aplicação dos recursos recebidos por meio de convênio
ou de instrumentos congéneres ou a prestação de contas de supri-
mentos de fundos. À extraordinária é realizada quando ocorre
exnnçào, dissolução, transformação, fusão ou incorporação de uni-
dade gestora de uni ministério ou órgão equivalente. O Poder
l cgislauvo tem a competência constitucional para proceder ii toma-
da de contas do Chefe do Poder F.xecuuvo quando essas contas
não forem prestadas dentro de 60 dias após a abertura da sessão
legislativa. A Consriruiçào do Estado de Minas Gerais também
atribui ao Tribunal de Contas a competência para promover a to-
mada de contas nos casos em que nào tenham sido prestadas no
prazo legal.
Ver Prestação de contas.

Tramitação - Conjunto das diferentes etapas de apreciação a que
é submetida uma proposição ao longo do processo legislativo.

Turno Etapa de tramitação de uma proposição, que se encerra
com a votação. Em geral, as 1ropoições tramitam cm dois tur-
nos. No entanto, há casos, previstos no Regimento Interno, cm
que proposições tramitam cm turno único, por exemplo, o orça
mento anual e a lei de diretrizes orçamentárias e os projetos que
tratam de data comemorativa, homenagem cívica, declaração de un -
lidade pública <)ti 	de próprios públicos.

EM
União -- No Estado Federal, corresponde á associação dos Estados
membros. É a pessoa jurídica de direito público interno à qual com-
pete exercer as prerrogativas de soberania do Estado brasileiro.
Ver Federação.

v

Vacância da lei - Período de tempo decorrido entre a publicação de
uma lei e o início de sua vigência. O estabelecimento desse intervalo,
também chamado raa'zíio /e, is, tem por objetivo garantir um prazo
para a adequação da sociedade à nova norma e para a adoção de mc-

didas que viabilizem seu cumprimento. No Brasil, esse período é de
45 dias, salvo quando a própria lei estabelecer prazo diferente.
Ver Vigência.

Validade - Qualidade do ato normativo coinpativcl, Íorinal e
materialmente, com a ordem jurkhca hierarquicamente superior e
sem defeito que o torne nulo ou ineficaz.

Vencido Texto da proposição na forma como foi aprovada no
V' turno, o qual servirá de base ii apreciação no 20 turno.

• Redação do vencido. Reformulação do texto da proposição
contendo as alterações efetuadas no 1° turno de apreciação.
Integra o parecer para o 2 0 turno.

Veto - Aro político por meio dc) qual o Chefe do Poder Executi-
vo, por discordar do conteúdo de urna propouicào de lei, recusa-
lhe sanção, total ou parcialmente. ( ) veto é Sul)rnCtldo à Assem-
bléia 1 .cgislativa, que pode mantê-lo (>ti

• Veto total. Incide sobre o texto integral de proposição de lei.

• Ver<> parcial. Incide sobre o texto integral de artigo, parágra-
fo, inciso ou alínea.

Vigência - 1. Fato de determinada lei ou ato normativo estar
em vigor, integrar o ordenamento jurídico. 2. Tempo durante o
qual determinada lei ou ato normativo permanece em vigor. Se-
gundo a legislação brasileira, uma lei entra em vigor 45 dias de-
pois de publicada ou no prazo que a própria lei estabelecer.
Ver Eficácia e Vacância da lei.

Vista (pedido de) -- Prerrogativa que possui o parlamentar de
requerer o exame de processo antes da votação do parecer cm e0-
missão da qual seja membro.

Votação - Ato ou efeito de aprovar ou rejeitar por meio de voto,
eleger por meio de voto, dar ou emitir voto. No processo
legislativo, a votação de projetos de lei realiza-se depois da sua
apreciação nas comissões e de sua discussão cm Plenário.

• Votação nominal. É a que se realiza por meio da manifesta-
ção pública do parlamentar, individualmente, pela aprova-
ção ou pela rejeição de uma matéria.

• \oraçào secreta. É aquela cm que não se identifica a autoria
do voto.

• Votação simbólica. É aquela em que o resultado é obtido a
partir da manifestação do conjunto dos parlamentares, não
havendo o registro de voto individual.

• Verificação de voIaçào. Procedimento realizado quando há
dúvida sobre o resultado de votação simbólica, em que os
votantes são chamados a manifestar-se individualmente ao-
bre a mesma matéria.

Voto - Manifestação favorável ou contrária sobre o objeto pro-
posto. Pode ser escrito, oral, ou realizar-se por meio eletrônico ou
si nila ,lico.

• \oto de Minerva <)ti qualidade. Voto por meio do qual o
Presidente da Assembléia ou de comissão desempata uma
votação.

• Vote, cm separado. Manifestação individual e fundamenta-
da de parlamentar, contrária ao parecer aprovado pela co-
iTiiSSãO.
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LEI COMPLEMENTAR N° 78 9 DE
9 DE JULHO DE 2004

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represen-
tantes, decretou, e eu, em seu nome, promulgo a seguinte lei:

(i\PÍlLT J.() 1
DISPOSIÇÕES PRkI.INIINARILS

Art. 1° - A elaboração, a alteração e a consolidação das leis
do Estado Ol)C(lCCCrà() ao disposto nesta lei COmI)Ierncntar.

Parágrafo tinico - As disposições desta lei complemen-
tar aplicam-se ainda, no que couber, às resoluções da As-
sembléia Legislativa, bem como aos decretos e aos demais
atos normativos expedidos por órgào de qualquer dos Po
deres do Estado.

A. 2° \s leis, ordinárias, complementares ou delega-
das, terão numeração seqüencial, correspondente à respecti-
va série iniciada no ano de 1947.

(:ApÍTuLo II
DA Ii.ABORACA() 1):\S I.EIS

Seção 1
Disposições Gerais

Ari. 3° - Na elaboração da lei, serão observados OS se-
guintes princípios:

- cada lei tratará de uni único objeto, não sendo admi-
tida matéria a ele não vinculada por afinidade, pertinência
ou conexão;

II - a lei tratará de seu objeto de forma completa, de
modo a evitar lacunas que dificultem a sua aplicação, ressal-
vada a disciplina própria de decreto;

III o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de
forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento téc-
nico ou cientifico da área respectiva;

IV - o mesmo objeto não poderá ser disciplinado por
mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine :i
complementar lei considerada básica, vinculando-se a ela p
remissào expressa;

\' - o início da vigência da lei será indicado de forma
expressa, garantrndo-se, quando se fizer necessário, prazo para
que dela se ienha amplo conhecimento;

VI - a cláusula de revogação só será usada para indicar
revogação expressa de lei ou dispositivo determinado.

Dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das
leis do 1 stado, conforme o previsto no parágrafo único do
art. 63 da Constituição do Estado.

Seção II

Da Estruturação

Art. 4° - São partes constitutivas da lei o cabeçalho, o
texto normativo e o fecho.

l - O cabeçalho, destinado à idenuticaçào da lei, con-
terá:

-- a epígrafe, que indicará a espécie normativa, o res-
pectivo número e a data de promulgação da lei;

a ementa, que descreverá sucintamente o objeto da
k

III - o preâmbulo, que enunciará a promulgação da lei
pela autoridade competente e, quando necessário, o funda-
mento legal do ato, adotando-se como fórmula básica a
seguinte: "0 povo do listado de Minas Gerais, por seus
representantes, decretou, e eu, em seu nome, promulgo a
seguinte lei:".

2° - O texto normativo conterá os artigos da lei, os
quais serão ordenados com a observância dos seguintes pre-
ceitos:

- os artigos iniciais fixarão o objeto e o âmbito de apli-
cação da lei e, quando for o caso, os princípios e as diretri-
zes reguladores da matéria;

II - na seqüência dos artigos iniciais, serão estabelecidas
as disposições permanentes correspondentes ao ob j eto da lei;

III - os artigos finais conterão as normas relativas à
implementação das disposições permanentes, as de caráter
transitório e as de vigência e revogação, quando houver.

§ 30 - O fecho conterá  local e a data da lei, bem
como a indicação do número de anos decorridos desde a
Inconfidência Mineira e desde a Independência do Brasil,
contados a partir de 1789 e de 1822. respectivamente,
seguida da assinatura da autoridade competente. ()

Seção III
Da Articulação

.-\tt. 5° - A articulação e a divisão do texto normativo se
farão de acordo com a natureza, a extensão e a complexida-

(') P.migrafo com redação dada pelo an. 1" da ti Complementar n' 52, dc
12/2N)04.
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de da matéria, observadas a unidade do critério adotado e a
compatibilidade entre os preceitos instituídos.

Art. 6° - O artigo é a unidade básica de estruturação do
texto legal.

Parágrafo único - Cada artigo tratará de um único as-
sunto, podendo desdobrar-se em parágrafos, incisos-, alíneas
e itens, observado o seguinte:

- o parágrafo constitui dispositivo próprio para ressal-
va, extensão ou complemento de preceito enunciado no
"caput" do artigo;

II - os incisos, as alíneas e os itens constituem dispositi-
vos de enumeração, aruculados da seguinte forma:

a) os incisos se vinculam ao "caput " do artigo ou a pará-
grafo;

b) as alíneas se vinculam a inciso;
c) os itens se vinculam a alínea.
í\rr. 7° - A articulação do texto normativo se fará com

a observância do seguinte:
- o agrupamento de artigos constituirá o capítulo, o ca-

pítulo poderá dividir-se em seções, e estas, em subseções;
11 - o agrupamento de capítulos constituirá o título, o de

títulos, o livro, e o de livros, a parte.
Parágrafo único - Os agrupamentos previ stos nos incisos

deste artigo poderão constituir Disposições Preliminares, Ge-
rais, iransitorias ou Finais, confornu necessário.

Seção IV

Da Redação

.\rt. 8° - ;\ redação do texto legal buscará a clareza e a
precisão.

Art. 9° São atributos do texto legal a concisão, a simpli-
cidade, a uniformidade e a imperatividade, devendo-se ohscr-
'ar, para sua obtenção, as seguintes .lircwzcs:

- no que se refere à concisão:
a) usar frases e períodos sucintos, evitando construções

explicativas, justificativas ou exemplificativas;
b) evitar o emprego de adjetivos e advérbios dispensá-

veis;
11 - no (lUC se refere à simplicidade:
a) dar preferência às orações na ordem direta;
b) dar preferência às orações e expressões na forma po-

sitiva;

C) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum,
salvo quando for necessário o emprego de nomenclatura téc-
nica própria da área cm que se esteja legislando;

III - no que se refere à uniformidade:
a) expressar a mesma idéia, quando repetida no texto, por

meio das mesmas palavras, evitando o emprego de siminni-
mos;

b) empregar palavras e expressões que tenham o mesmo
sentido na maior parte do território estadual, evitando o uso
de termos locais ou regionais;

e) buscar a uniformidade do tempo e do modo verbais;
d) buscar o paralelismo entre as disposições dos incisos,

das alíneas e dos itens constantes da mesma enumeração;
C) evitar o emprego de palavra, expressão ou construção

que confira ambigüidade ao texto;
IV - no que se refere à imperatividadc:
a) dar preferência ao futuro do presente do indicativo e

ao presente do indicativo;
b) evitar o uso meramente enfático de expressão que de-

note obrigatoriedade.
Art. 10 - A reprodução de dispositivo da Constituição

da República ou da Constituição do Estado em lei estadual
somente se fará para garantir a coesão do texto legal e a
sua integração ao ordenaniento.

;\rt. 11 - A remissão, na lei, a dispositivo de outro ato
normativo incluirá, sempre que possível, a explidilação do con-
teúdo cio preceito referido.

Seção V

Da Padronização

Art. 12 - Serão adotados no texto legal os seguintes pa-
drões gráficos:

- a epígrafe da lei será grafada em caracteres maiúsculos;
II - a ementa será alinhada à direita;
ITT - os artigos serão indicados pela abreviatura "Arr.",

seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir
deste;

IV - os parágrafos serão indicados pelo sinal "", segui-
do de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir (les-
te, utilizando-se, no caso de haver apenas um parágrafo, a
expressão "Parágrafo único—;

- os incisos serão representados por algarismos roma-
nos, as alíneas, por letras minúsculas, e os itens, por algaris-
mos arábicos;

Vi - os capítulos, os títulos, os livros e as partes serão
epigrafados em caracteres maiúsculos e identificados por ai-
garisinos romanos, sendo que as partes serão expressas eni
numeral ordinal, p ir extenso;

VII - as subseções e as seções serão epigrafadas cm
caracteres minúsculos, com iniciais maiúsculas e recurso
de realce, e identificadas por algarismos romanos;

VIII - os numerais serão grafados por extenso, sendo que
as unidades de medida e as monetárias serão grafadas na for-
ma numérica, seguida da forma por extenso entre parênteses;

IX - a primeira referência a sigla será antecedida do nome
que ela designa.

(;APtI'uL() III
I)!\ ALri;R.\çÀo 1)\S LuIS

Ari. 13 - À alteração de lei poderá ser feita mediante:
- atribuição de nova redação a dispositivos;

II - acréscimo de dispositivos;

222



III - revogação de dispositivos.
Parágrafo único - Na pul)lação de texto atualizado de

lei alterada, os dispositivos que tenham sido objeto de alte-
ração serão seguidos da identificação da lei que os alterou
e do tipo de alteração realizada, conorrne os incisos do
"caput" deste artigo.

Art. 14 - Quando a complexidade da alteração o exigir,
será dada nova redação a todo o texto, revogando-se inte-
gralmente a lei original.

Art. b - E vedado modificar a numeração de artigos
de lei a ser alterada, bem como a de suas seções, subseções,
capítulos, títulos, livros e

( l - No caso de acréscimo entre dois artigos, será utili-
zado o número do artigo anterior, seguido de letra maiúscu-
la, observada a ordem alfabética dos acréscimos em seqüên-
cia ao mesmo artigo.

2° - Quando o acréscimo for feito antes do artigo ini-
cial da lei, será utilizado o numero desse artigo, segtudo da
letra, na ordem prevista no parágrafo anterior.

Art. 16 - I vedado o aproveitamento de número ou de
letra de dispositivo revogado, vetado, declarado inconsmu-
cional pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de
Justiça do Estado ou cuja execução tenha sido suspensa pela
Assembléia Legislativa, nos termos do inciso XXIX do art.
62 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - Nas publicações das leis, o numero
de dispositivo que se encontre em unia das situações pre-
vistas rio "caput" será seguido de expres são que designe o
caso correspondente.

CAPÍILJ.() IV
DA CONSOLIDAÇÃO ) 1).\S LEIS

Art. 1 7 - Os Poderes Executivo e Legislativo promo-
verão, mediante cooperação mútua, a consolidação das leis
estaduais, com o objetivo de facilitar a sua consulta, leitura
e tflteq) retação.

Parágrafo único - A consolidação será feita por meio dos
seguintes procedimentos:

- atualização de leis, mediante a manutenção de l)aflcc)
atualizado da legislação estadual:

II - sistematização de leis, que consistirá na umnticaçào
de leis esparsas versando sobre a mesma matéria, podendo
resultar em codificação.

Art. 18 - Para os fins da atualizaçào a que se refere o
inciso 1 do parágrafo único do art. 17, a Assembléia
Legislativa e o Poder 1 xecutivo manterão, mediante conve-
nio, banco informatizado das leis estaduais, acessível à po-
pulação por meio da internei.

, 1° - O banco conterá, nos termos definidos em regu-
lamento próprio:

- o texto atualizado da Constituiçào do Estado e das
leis estaduais;

II - o texto original das leis alteradas;

Til - as notas, rernissoes e informações úteis ao entendi-
mento da legislaçào, ol)sCrvadO o disposto no parágrafo úniCo
(li) art. 13;

1V - a organização temática da legislaçào estadual.
A atualização dos textos das leis estaduais no banco

de que trata este artigo se fará mediante a incorporação de
alterações expressas determinadas por lei nova ou em fun-
ção  de. decisão detirutiva do tribunal de Justiça ou do Su-
premo tribunal Federal relativa a ação direta de mconsriru-
einnalidade.

Art. 19 - As ações destinadas à sistematização das leis, a
que se refere o inciso TI do parágrafo único do art. 17, fica-
rão a cargo de Grupo Coordenador a ser constituído con-
juntamente pelos Poderes Legislativo, e Executivo e integra-
do por um representante de cada um desses Poderes, e igual

de suplentes, ao qual caberá:
selecionar matérias a serem objeto de sistematização;

II - consumir, em função das matérias selecionadas, gru-
po,, de trabalho para proceder a estudo técnico preliminar
e, se foi o caso, elaborar anteprojeto de lei de sistematiza-
ção ou de codificação.

§ 10 - Quando a matéria a ser consolidada for da com-
petência do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do
Tribunal (te Contas, os respectivos titulares indicarão repre-
sentantes para participar dos grupos de trabalho previstos
no inciso 11 do "capul" deste artigo, assegurada a paridade
tia representação.

. 2° - O anteprojeto de lei de sistematização ou de
codificação a que se refere o inciso li do "caput" deste artigo
será encaminhado, por intermédio do Grupo Coordenador,
ao Chefe do Poxier que detenha a prerrogativa de iniciativa
da matéria, ou, atendida a mesma condiçào, ao Procurador-
Geral de Justiça ou ao) Presidente do Tribunal de Contas.

CAI'ÍTIJI.O V ( * )
1)ISPOSIÇÔES FINAIS

Art. 20 - Para facilitar a aplicação desta lei, os Poderes
Lcgislari.vo e Executivo promwerào a aproximação, o inter-
carnl)iO e a cooperação técnica entre servidores dos (1015 Po-
deres.

Art. 21 - VETADO
\ri. 22 - VE'lAI)()
,-rt. 23 - Esta lei complementar entra em vigor sessenta

(lias após a data de sua publicaçào.
Palácio da Liberdade, em Belo) 1 lorizonte, aos 9 de ju-

lho (te 2004.

Capitulo Com a dtnominaçio dada pulo art 2 da Lei Compkmco-itar
o" 152. du ',0/12/20u-I.
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requerimento

IïiOtlClO, 136
Discurso

ver Pronunciamento
Discussão, 207
Disposições finais, 32
Disposições gerais, 31, 33
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Legislatura, 208
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Lcgística, 208-209
Lei

ver também Legislação estadual
alteração, 41-44

acréscimo de dispositivo, 41, 43-44
modelo, 127-128

dispositivo datado, 42-43
expressa, 41
alteração

modelo, 118
nova redação, 41
numeração de dispositivo. 43-44
projeto de lei
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tTiOdClO, 115-116
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objetivos, 26
objeto, 27
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dispositivo. 41
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 209
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in-iperauvidade, 35-36
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padronização, 20
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texto legal
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2004, 222

estrangeirismo, 37
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oração na ordem direta, 34
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Nota técnica, 19, 80
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Numeração
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anexo. 34
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abreviatura, 100
texto legal

padronização, 40
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anexo, 69
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requerimento, 50
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conceito, 50
conclusão, 51

prctudiciandadc de emenda, 52
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de redação final, 45
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estrutura, 50
fecho, 52
fundamentação, 51
modelos, 136-163
nova redação, 53

modelo, 157
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proposiçào não normativa, 50-53
proposta de ação legislativa, 53
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sobre veto,
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padronização, 40

Partido político, 210
Patrimônio público, 210
Pertinência, 210
Pertinente, 105
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210
Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), 210
Plebiscito, 210
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sobre emenda de, 52-53

Plural, 36-37
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despacho de re(1 ucrimcnn,. 49
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conceito, 25
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modelo, 178

ara, 5-6l
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modelo, 165 l'l
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deliberação, 25
iniciativa, 25, 27, 208
promulgação. 25, 2 10-21 1
publicação, 25
sançào, 25, 211

Processo legislativo
ordenação, 55-63
VCtO, 25-212

Projeto de lei
:'er também Proposição normativa
articulação, 30-31
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estrutura, 29- 114
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reabertura, 42
preparacão. 28

Projeto de lei complementar
,s'r Projeto de lei, Proposição normativa
modelo, 122 123

Projeto de resolução
,',r também Proposição normativa
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anexo, 34
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Promulgação
COI1CCIIO, 25, 210-211
fórmula de. 29

Pronunciamento, 19, 81-85
Conceito, 83
estrutura, 84, 197-198
linguagem, 85
modelos, 197, 202
redação. 83
redator, 33

Proposição, 23-39
Proposição de lei, 211

também Veto, Sanção
Proposição não normativa, 25, 49-54

parecer, 50-53
recurso, 54

Proposição não normativa
relatório de Comissão lspecial, 54
relatório de Comissão Parlamentar de
Inquérito, 54
rec1 uerlluento. 19 50

Proposição normativa, 19, 23-48
,.vr também Projeto de lei, Projeto de lei complementar,
Projeto de resolução e Proposta de emenda à Constituição
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Proposição normativa
anexo, 33 34
articulação, 30 31
conteúdo, 27
dIVISãO do texto, 31-33
emenda, 47-48, 50-53

modelos, 130-13-1
substitui jv,, 47, 51-52

errata, 45
estrutura, 29-34
estudo preliminar, 26-28
justihcaçào, 30, lOS

linguagem, 34.39
Ol)jCtO, 27
padronizaçào, 40, 45 46
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tOCCSSO legislativo, 25
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modelo, 122 123
projeto de resolução. 26-45
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modelo, 128-129
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modelos, 50 133
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ler também Proposição normativa
conceito, 26
estrutura, 128
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Recurso
estrutura, 54
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Redação

documento parlamentar, 19
final, 45

parecer, 45
modelos, 159-163

nova redação
lei, 41
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ir, ramhéin Plebiscito
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parecer, 53
Modelo, 158-159

Relatório
(;()flSSO Especial.  54
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

estrutura, 54
modelo, 163

Relatório
parecer, 50

Remição, remissão, 106

Remissão, 39
Remissão tributária, 211

te, iambém Anistia fiscal
Repercutir, 106
Repristinação, 211
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Questão de ordem

conceito, 62, 211
estrutura, 62
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Questionário
preparação da lei, 2$

Quórum, 211
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Q	 (liligéncla, 136
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P°1 oficio, 49

estrutura, 4950, 133
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padronização, 50
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escolha de Líder, formação de
Bloco Parlamentar, l"4
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especial de Plenário, 182
extraordinária de comissão, 183
extraordinária de Plenário, 181 182

solene, 182
ordinária de corrussão

ara, 173
ordem do dia, 181

ordinária de Plenário
ata minuciosa, 165-171
ata sucinta, 172

Reunião
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ordem do dia, 179-180
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conceito, 211
projeto de lei
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Revogação

conceito, 211
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dispositivo, 41
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Sanção
conceito, 211
processo legislativo, 23

Sanção, sansão, 106
Se não, senão, 106
Seção, 31

padronização, 40
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Seção, cessão, sessão, 104
Sessão legislativa

conceito, 211
encerramento
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texto legal, 40
travessão, 95-96
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Simplicidade, 20, 34-35
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Sinônimo, 35
Sistematização

legislação estadual, 46
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Sobrescritar, subscritar, 106

Sobrestamento, 211-212
ter tamlxin Faixa constitucional

Subemenda, 48
Subseção, 31

padr ,nlzacão, 4))
Substituição tributária, 212

Substitutivo, 47, 51-52
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texto, 108

T
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Técnica legislativa, 25, 45-46
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ver Expressão, Palavra
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ler também Documento parlamentar
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\sscmbléia Legislativa

tipos. 19
autoria, 21
destinatário, 21, 69, 101
finalidade, 21
normativo

articulação, 30-33
esinhtura, 29-34
linguagem, 34-39
ordenação, 30-31
padronização, 40
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supressão. 108

Titulo
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emenda.
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parecer, 50
portaria. 76
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Tramitação, 212
Transcrições
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Tratamento
formas
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Deputada, 103
hierarquia mi1itr, 102
oficio. 70
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sigla. 95-96
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Unidade de medida
tY,r Medida
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União, 212
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projeto de lei
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ler (atfll)CIfl Vigência
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Vencido, 52, 212
Verbo

dever
uso, 36
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poder
uso. 36

Veto, 25, 212
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Vigência
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recurso, 54
rcquc.rllflentc.), 49 501

\(OtâÇãO, 212
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