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Esta publicação tem o objetivo de tornar
disponíveis aos integrantes do PRELEGIS os documentos bá-

sicos que regem o "Fundo de Previdência Complementar do
Funcionário da Secretaria da Assembléia Legislativa".

Este Fundo, que integra o Plano de Assis-
tência da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, previsto no artigo 221 da Resolução n9 800167,resul
tou da adição de norma contida na Resolução n q 3.316, de
27 de junho de 1984, e possibilita a complementação da
pensão paga pelo Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais aos dependentes de funcionários
da Assembléia.

Com a aprovação da Lei nP 8.713, de l 0 de
novembro de 1984 (art. 7) viabilizou-se, do ponto de vis
ta legal, o suporte financeiro indispensável à institui-
ção do PRELEGIS e à ampliação da assistência médica e hos
pitalar para os integrantes do Fundo.

Deve-se acentuar que o beneficio que essa
assistência representa não tem como fonte de subvenção
a contribuição para o 1'RELEGS, destinada tão somente à

constituição do fundo de previdência, sendo Seu custeio
co-participado pela Assembléia e o titular da inscrição
no Fundo.

A administração desse sistema de assistên-
cia, além das competências reservadas à	Mesa da Assem-
bléia, está entregue, por disposições regulamentares,	a
funcionários efetivos da Secretaria da Casa.
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MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Dep. Dalton Canabrava
Presidente

Dep. João Pinto Ribeiro
1° Vice-Presidente

Dep. Sérgio Emílio
2 Vice-Presidente

Dep. José Bonifácío Filho
1 0 Secretário

Dep. J&10 Pedro Gustin
29 Secretário

Dep. Fernando Rainho
39 Secretário

Dep. José Maria Chaves
49 Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Dalmjr de Jesus
Diretor-Geral



Integram o Conselho Deliberativo e Fiscal,
na condição de ex-titulares do cargo de Diretor-Geral:

Adônis Martins Moreira

José Sebastião Moreira

Emane Pereira de Mello

Antônio Geraldo Pinto

Darke Baeta da Costa

José Gama Dias
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José Raphael Olivé de Souza - Diretor-Financeiro
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RESOLUÇAO N° 800

De 5 de janeiro de 1967.

"CAPITULO VIII

DA ASSISTENCIA

Art. 221 - A Assembléia prestará assistência ao fun-
cionário e à sua família.

§ 1° - O plano de assistência compreenderá:

- assistência médica, dentária e hospitalar;
II - serviço social de casos e de grupo;

III - cursos de aperfeiçoamento e	especialização
profissional;

IV - incentivo e apoio financeiro à	constituição
de centro de recreação e de cooperativa	de
Consumo.

§ 2 <2 - A assistência de que trata o artigo será pres
tada nos termos de regulamentação especial."



RESOLIJÇAO N° 3.316

Acrescenti dispositivo  à Re so 1 iç ão nY 800 , de 5 de ja

neiro de 1967, e dá outras providências.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 0 - Fica acrescido o seguinte inciso ao	art.
221 da Resolução n° 800, de 5 de janeiro de 1967:

- complem&-ntaçào de pensão e, quando for o caso
de aposentadoria."

Art. 2 0 - Constará de regulamento especial a assis-
tência médica, odontológica e hospitalar do Deputado e de
seus dependentes

Art. 30 - O regulamento de que tratam o art. 221 da
Resolução n° 800, de 5 de janeiro de 1967, e o art.29 des
ta resolução fixará a participação pecuniária dos benefi-
ciários e da Assembléia Legislativa.

Art. 49 - Esta resolução entra em vigor na data	de
sua publicação.

Art. 59 - Revogam-se as di spos içoes cm contrário.

Palácio da Inconfidência,  em Belo Horizonte, aos 26
de junho de 1984

o Presidente, Cenésio Bernardino
o J°-Secretário, Fernando Junqueira
0 2 0-Secretário, Manoel Conegundes.



LEI N° 8.713

De 19 de novembro de 1984.

"Art. 72 - A participação financeira de que trata o
artigo 39, da Resolução n9 3316, de 26 de junho de 1984,
correrá, anualmente, à conta de recursos orçamentários
consignados ao Poder Legislativo.

Parágrafo único - No corrente exercicio serão rema-
nejados recursos no Orçamento vigente, para atendimento
do disposto neste artigo."



Deliberação da Mesa n0 287184

Contém o Regulamento Especial de Assistência da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia, no uso de suas atribuições le-
gais e nos termos do art. 221 da Resolução n9 800 de S
de janeiro de 1967, alterado pela Resolução n9 3.316, de
26 de junho de 1984, e da Lei n9 8.713, de 12 de novembro
de 1984, delibera:

CAPITULO 1
Disposições Preliminares

Art. 1 0 - A assistência ao deputado, ao funcionário da
Secretaria da Assembléia Legislativa e a seus respectivos
dependentes será prestada na forma deste Regulamento Es-
pecial e demais normas pertinentes-

Art. 29 - A assistência de que trata este regulamento
abrange:

1	- complementação da pensão do IPSEMC a que têm di
reito os dependentes do funcionário;

II - assistência médica e hospitalar ao deputado, ao
funcionário e a seus respectivos dependentes.

Art. 32 - A assistência odontológica,o serviço social,
os cursos de especialização profissional, o incentivo e
apoio financeiro à constituição de centro de recreação e
cooperativa,a que se referem os incisos 1 a IV do § 19 do
art. 221 da Resolução n° 800,	de 5 de janeiro de 1967
alterado pela Resolução n0 3.316, de 26 de junho de 1984,
são objeto de normas específicas.

CAPÍTULO II
Do Fundo de Previdência Complementar

Seção 1
Da Denominação e Finalidade

Art. 49 - Fica criado o Fundo de Previdência Complemen
tar do funcionário da Secretaria da Assembléia Legislati-
va - PRELEGIS, com a finalidade de complementar a pensão
a que têm direito os dependentes do funcionário junto ao
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais.
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Parágrafo único - Ressalvado o	disposto no artigo, é
considerada	dependente, atendidas as regras da sucessão
do Código Civil, a pessoa designada pelo participante

Art. 59 - O PRELEGIS é um fundo contábil e financeiro
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sua
entidade patrocinadora, dotado de administração própria e
vinculado à orientação da Mesa da Assembléia.

Parágrafo único - Além do apoio administrativo, a enti
dade patrocinadora é responsável pelos meios materiais ne
cessários ao funcionamento do PRELEGIS.

Seção II
Do Participante

Art. 6 0  E participante obrigatório do PRELEGIS, sen-
do automática a sua inscrição, exclusivamente o funcioná-
rio ativo ou inativo cia Secretaria-da Assembléia Legisla-
tiva. (*)

§ 19 - O funcionário que não desejar manter sua inseri
ção pode requerer, por escrito, o seu cancelamento, desde
que o faça no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do
primeiro desconto da contribuição em favor do PRELEGIS.

§ 2 0 - Se o cancelamento for requerido no prazo do pa-
rágrafo anterior, o valor da contribuição será restituído
ao funcionário

§ 39 - Ressalvada a hipótese dos parágrafos anteriores,
a contribuição não será devolvida.

Art. 79 - O funcionário cujo cancelamento de inscrição
tenha ocorrido a pedido só pode ser reinscrito se atendi-
dos os seguintes requisitos:

1	- idade inferior a 30 (trinta) anos;
II - boas condições de saúde, comprovadas pelo órgão

de assistência da Secretaria da Assembléia Legislativa;
111 - pagamento de taxa de inscrição correspondente a

2 (dois) valores-referência vigentes para a Capital do
Estado.

Parágrafo único - O participante reinscrito pagará em
dobro a sua contribuição durante 60 (sessenta) meses, me-
diante desconto, independentemente da contribuição da en-
tidade patrocinadora.

Art. 8 0 - Não perde a sua inscrição no PRELEGIS, desde
que recolha a sua contribuição mensal, acrescida da cota

(*) Vide art 39 da Deliberação da Mesa n9 293/85.
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da patrocinadora, até o dia 30 (trinta) cio mês subseqtien-
te, o participante:

1	- licenciado, sem vencimento;

II - colocado à disposição de outro órgão, sem ônus
para a Assembléia;

TU - o demitido ou exonerado, desde que continue co-
mo contribuinte do IPSEMC, na forma da legislação em vi -
gor;

TV - o demitido ou exonerado, sem vínculo	com	o
IPSEMG.

§ 1 0 A base de cálculo da contribuição mensal do par
ticipante mencionado neste artigo será fixada pelo Conse-
lho Deliberativo e Fiscal. ()

§ 2 - O atraso no recolhimento da contribuição impor-
ta correção monetária mensal, na forma da variação das
OR'FNs, e multa de 107, (dez por cento), acrescidas de ju-
ros legais.

§ 3 0 	Se o atraso for superior a 3 (três) meses, acar
reta o cancelamento automático da inscrição.

Seção 111

Da Receita

Art. 9 - São fontes de receita do PRELECIS:
1	- contribuição, nos termos do art. 30 da Resolti-

ção n O 3.316, de 26 de junho de 1984:
a) do participante, mediante desconto em folha e na ba

se de 2% (dois por cento) da soma do vencimento, dos adi-
cionais e das gratificações de caráter permanente, ou dos
proventos, ou, ainda, da complementaçáo de pensão percebi
da;

b) da patrocinadora, na base de 2% (dois por cento) da
folha de pagamento do pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa;

II - o resultado da aplicação de seu patrimônio;
III - o que deixar de receber o funcionário, em razão

de falta ou penalidade;

IV - legado, doação, subvenção e outras receitas.

(*) Denominação alterada pela	Deliberáção da Mesa n
293/85.
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Seção IV
Da aplicação de Reservas

Art. 10 - O PRELEGIS aplica suas reservas, preferenci-
almente em instituições financeiras que se encontrem sob
controle acionário do Estado, tendo em vista os seguintes
objetivos:

1 - segurança quanto à conservação do valor do capi
tal investido,bem como o recebimento regular dos rendimen
tos previstos para as aplicações;

II - obtenção do máximo de rendimentos compatível
com a segurança e grau de liquidez, nas aplicações desti-
nadas a compensar as operações;

III - predominância do critério, no conjunto das apli
cações, da rentabilidade mínima prevista para o equilí-
brio financeiro.

Art. Ii - As aplicações de reservas não podem cumprome
Ler o pagamento da complenientaçã de pensões

Seção V
Da Complemeutação de Pensão

Art. 12 A complementação de pensão corresponde à mi-
portância que, somada ao valor global da pensão deferida
pelo IPSEMG, qualquer que seja o número de dependentes,
perfaça o montante do vencimento, dos adicionais e das
gratificações de caráter permanente, ou dos provenLo,
que o participante percebia na data do seu falecimento.

§ 1 - A complementação é reajustada sempre que se al-
terar o vencimento do cargo dc) participante.

§ 2 0 - A transformação ou extinção do cargo do partici
pante impliciirá revisão da complementaçào de pensão.	Na
hipótese de extinção, o valor para cálculo será o do ven-
cimento do cargo efetivo, ou o do mais próximo.

§ 3 - Se a transformação do cargo importar redução do
vencimento, manter-se-á a complemencação da pensão na
base de cálculo anterior.

§ 4 - Na hipótese do parágrafo único do art. 4, será
deduzida do valor apurado na forma deste artigo a quantia
correspondente à pensão de dependente junto ao IPSEMG.

§ 5' - A complementação da pensão somente será devida
ao dependente do participante reinscrito, depois de decor
ridos 5 (cinco) anos da contribuição.



§ 69 - Não se considera, para os efeitos deste artigo,
nem para a contribuição do participante, a designação ou
a substituição.

Seção VI
Da Gestão Administrativa e Fiscal

Art. 13 - O PRELECIS é administrado por uma diretoria
composta de 5 (cinco) membros, dos quais são natos o Dire
tor-Geral e o Diretor da Inspetoria Financeira e Contábil.

§ 19 - Os demais membros são designados pelo Presiden-
te da Assembléia Legislativa, dentre os funcionários efe-
tivos participantes do PRELEGIS, para mandato de 2 (dois)
anos, permitida a recondução.

§ 2 0  A diretoria, que será presidida pelo Diretor -
Geral, designará, dentre os demais membros, o Diretor -
Superintendente, o Diretor-Financeiro, o Diretor de Bene-
fícios e o Diretor-Administrativo.

Art. 14 - As atribuições e as responsabilidades dos
diretores serão fixadas em Regimento Interno do PRELEGIS,
elaborado pela Diretoria, aprovado pelo Conselho Delibera
tivo e Fiscal e homologado peio Presidente da Assembléia
Legislativa, sendo gestor do fundo o Diretor-Superinten -
dente.

Art. 15 - Compete ao Presidente da Assembléia Legisla-
tiva representar o I'RELEGIS em juízo e perante a Adminis-
tração Pública.

Art. 16 - Os documentos do PRELEGIS, de natureza finan
ceira, são assinados conjuntamente pelo Diretor-Presiden-
te e pelo Diretor-Superintendente. (*)

Art. 17 - O membro nato da Diretoria, em caso de impe-
dimento, é substituído por quem estiver no exercício de
seu cargo.

Art. 18 - A Diretoria do PRELEGIS presta contas anual-
mente à Mesa da Assembléia, instruídas com parecer do
Conselho Deliberativo e Fiscal.

Art. 19 - O Conselho Deliberativo e Fiscal tem o míni-
mo de 3 (três) membros, é composto dos ex-titulares	do
cargo de	Diretor - Geral da	Secretaria da Assembléia

(*) Redação dada pela Deliberação da Mesa n° 293/85.
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Legislativa, sendo por um destes presidido.

Parágrafo único - Cabe ao Presidente da Assembléia Le-

gislativa completar a composição mínima do Conselho e de-

signar substitutos nos casos de impedimento,dentre os par

ticipantes do PRELEGIS.
Art. 20 - Compete ao Conselho Deliberativo e Fiscal:

1	- eleger seu Presidente;

11 - aprovar o regimento interno do PRELECIS;
III - propor alterações neste regulamento;
IV - examinar, a qualquer momento, contas,livros, re

gistros e outros documentos, bem como atos de gestão eco-

nômico-financeira;

V	- aprovar os balancetes mensais;
VI - emitir parecer sobre o balanço anual;
VII - emitir parecer sobre as contas da Diretoria;

VIII- emitir parecer sobre inventários patrimoniais e

demonstrativos financeiros ou atuariais; decidir previa-
mente sobre aquisição, locação e alienação de bens imó -

veis; apontar responsabilidades;
IX - decidir, em grau de recurso, processo de inte -

resse do.participante e nas hipóteses dos arts. 25 e 26

(leste regulamento;

X	- decidir sobre ocorrência	de transformação de

cargo para efcito de revisão de complementação de pensão;
XI - fixar a composição numérica, quantitativa e qua

litativa, de que trata o art. 27, para aprovação do Presi

dente da Assembléia. (*)
Parágrafo único - O Conselho dei ibra pela iii;i Leria de

seus membros.

CAPITULO III

Da Assistência Médica e Hospitalar

Art. 21 - A Assembléia Legislativa presta assistência

médica e hospitalar ao deputado, ao funcionário ativo ou
inativo de sua Secretaria e a seus respectivos dependen -

tes.
Art. 22 - A assistência de que trata o artigo anterior

consiste no atendimento:

(*) Redação dada pela Deliberação da Mesa ri2 293/85
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1	- pelo órgão próprio de sua Secretaria;
II - através de credenciamerito de profissional espe-

cializado ou mediante convênio;
III - da despesa médica e hospitalar, ainda que não

incluída nos incisos anteriores.
lo - A assistência, de que tratam os incisos II e

111 deste artigo, será custeada pelo funcionário em valor
não superior a 40% (quarenta por cento),incidente sobre o
total das despesas.

§ 22 - A parte do beneficiário no custeio será reposta
à Assembléia Legislativa em até 24 (vinte e quatro) par-
celas iguais e mensais, não reajustáveis.

§ 3 0 - A soma da parcela de reposição e dos demais des
contos consignados em folha não pode exceder a um terço
do vencimento, dos adicionais e das gratificações de ca-
ráter permanente ou dos proventos, bem assim da complemen
taçào de pensão percebida.

Art. 23 - São considerados dependentes para os efeitos
da assistência médica e hospitalar:

1	- a esposa;
II - o marido inválido, desde que não disponha	de

renda própria;
III - a companheira com mais de cinco anos de coabita

ç ao;

IV - o filho de qualquer condição, menor de vinte e
um anos ou inválido;

V - o filho de qualquer condição, menor de vinte e
quatro anos, que freqUente curso superior de ensino e não
tenha renda própria;

VI - o pai inválido e a mãe;
VII - a filha maior sem renda própria.
Parágrafo único - A dependência é comprovada junto ao

órgão de assistência da Secretaria da Assembléia Legisla-
tiva

Art. 24 - O custeio da assistência de que trata o mci
so III do art. 22 será precedido:

1	- de requerimento ao Diretor-Geral;
II - de declaração do órgão de assistência da Secre-

taria da Assembléia Legislativa, que comprove a impossibi
lidade de o atendimento ter sido feito na forma dos mci
sos 1 e II do art. 22.



Art. 25 - O tratamento médico e hospitalar, que inclua
cirurgia estética, só será efetuado mediante laudo médico

prévio do órgão de assistência da Secretaria da Assem -
bléia Legislativa, no qual se conclua ser a cirurgia in-

dispensável para a manutenção da saúde física ou mental do

paciente.

CAPITULO IV

Disposições Finais

Art. 26 - Faculta-se ao dependente promover as medidas

necessárias para que seja mantida a condição do partici

pante que, deliberadamente, se afastar do PRELECIS, api i-
cando-st'-fhe a disposição do art. 9, inciso 1, ai ítea

a".
Art. 27 - O apoio administrativo à Diretoria e ao Con-

selho Deliberativo e Fiscal do PRELEGIS é exercido ex1u-
sivamente por funcionário da Secretaria da Assembléia le-

gislativa designado pelo D11etor-Cerai, o qual fica dis -

pensado de suas atribuições, sem prejuízo de direitos.ven
cimentos e vantagens do cargo, inclusive progressáo.

Ari 28 - E vedado ao 1-'RELEC IS remunerar	[une i oná rio

no desempenho de funções di- seu interesse.
Art. 29 - Os compromissos do PREIECIS, enquanto não si

tisfeitos com recursos próprios, constituem encargo da

patrocinadora.
Art. 30 - Esta d(-liberação entra em vigor na data de

sua publicação.
Sala das ReLin 1 ões , 28 de novembro d	1984

Cenés i o Bernardino - Presidente
Luiz Alberto Rodr i gties - 1 0 Vi ce-Pres i dente

Geraldo da Costa Pereira - 29 Vice-Presidente

Fernando Junqueira - 19 Secretário
Raimundo Albergaria - 29 Secretário
Samir Tannus - 3° Secretário
Manoel Conegundes - 40 Secretário
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Deliberação da Mesa a° 293/85

Adita disposições à Deliberação da Mesa ri 0 287/84, de
28 de novembro de 1984, e contém outras providências.

A Mesa da Assembléia, no uso de suas atribuições e nos

termos do art 221, da Resolução n o 800, de 5 de janeiro
de 1967, alterado pela Resolução n o 3.316, de 26 de junho
de 1984, e da Lei n o 8.713, de 1 0 de novembro de 1984, de
libera:

Art. 19 - O Conselho Fiscal do PRELEGIS passa a denomi
nar-se Conselho Deliberativo e Fiscal.

Art. 2 0 - As disposições do Captrulo III da Delibera -

çào da Mesa n9 287/84, ressalvado o disposto no seu art.
22, inciso 1, no que se refere ao funcionário, só se apli

cam ao participante e ao complementado em pensão com ins-
crição no PRELEGIS.

Parágrafo único - O disposto rieste artigo aplica - se,

ainda, ao dependente do participante nele referido.

Art. 3 - Não será inscrito no PRELEGIS, a partir des-

ta data, o funcionário provido em cargo em comissão de re

crutamenlo amplo, salvo se integrante do Quadro Suplemen-
tar.

Art. 49 - A dependência resultante da aplicação do pa-
rágrafo único do art. 4 0 da Deliberação da Mesa n9 287/84
tem a duração de 5 (cinco) anos, contados da data:

1 - da concessão da complementação de pensão;
II - da aquisição da maioridade.

Parágrafo único - A dependência não se extingue enquan
to perdura a invalidez, desde que o beneficiário não dis-
ponha de renda própria.

Art. 59 - O art. 16 da Deliberação da Mesa n9	287/84
passa a ter a seguinte redação:

Art. 16 - Os documentos do PRELEGIS, de natu

reza financeira, são assinados conjuntamente
pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor-Supe-
rintendente. 1

Art. 69 - O inciso XI do art. 20 da Deliberação	da
Mesa n° 287/84 passa a ter a seguinte redação:
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XI - Fixar a composição numérica, quantitati-
va e qualitativa, de que trata o art. 27, pa-
ra aprovação do Presidente da Assembléia. 1

Art. 72 - Esta deliberação entra em vigor na data	de

sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, aos 30 de ja -

neiro de 1985.

Genésio Bernardino
Luiz Alberto Rodrigues
Geraldo da Costa Pereira
Manoel Coueguiides
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ATO N_ 01185

CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Contém o Regimento Interno
do Fundo de Previdência Comple-
mentar do Funcionário da Secre-
taria da Assembléia Legislativa
- PRELEGIS.

O Conselho Deliberativo e Fiscal do Fundo
de Previdência Complementar do Funcionário da Secretaria
da Assembléia Legislativa - PRELEGIS aprova:

CAPITULO 1

DISPOSIÇOES INICIAIS

Art. 19 - O Fundo de Previdência Complemen-
tar do Funcionário da Secretaria da Assembléia Legislati -
va - PRELEGIS é um fundo contábil e financeiro da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dotado de ad
ministração própria e vinculado à orientação da Mesa da
Assembléia.

Art. 29 - E objetivo precípuo do PRELECIS
complementar a pensão deferida pelo IPSEMG, qualquer que
seja o número de dependentes, até que perfaça o montante
do vencimento, dos adicionais e das gratificações de cará
ter permanente, ou dos proventos, que o participante per-
cebia na data do seu falecimento.

§ 19 - A dependência observará a ordem esta
belecída na Deliberação da Mesa n9 287, de 28 de novembro
de 1984, excluindo-se sempre a subseqüente.

§ 29 - A falta de dependência do IPSEMG,con
sidera-se dependente o descendente ou o ascendente suces-
sivo, observada a ordem de vocação hereditária do Código
Civil, excluído o direito de representação.

§ 39 - A livre designação da dependência
que pode ser antecipada, só prevalecerá inexistindo depen
dentes nos termos deste artigo.

§ 49 - A perda da condição de dependente
por qualquer dos complementados importa rateio em favor
dos remanescentes.
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CA p rTl'Lo II

DO PARTICIPANTE DO PRELEGIS E DO CANCELAMENTO DE INSCR[ÇAU

Art. 3'' - O itine LOUár lo ativo ou inativo da
Secretari a da Assembléia, e bem assim o eomp 1 ementaclo em
pensão é participante do PRELEGIS , sendo automática a sua
1 ncr 1 çao

Art. 4 - A inscrição de que trata o artigo
.111 te r ior i odepencle de qualquer formalidade admin i st ra t iva

Art. 59 - O funcionário que no desejar man
ter sua inscrição pode requerer, por escri Lo, o seu cance
1 anien t ú

§ 1 9 - Se o cancelamento for requerido no
Prazo de 60 (sessenta) dias contados do primeiro desconto
da contribuição em favor do PRELEGIS,O valor da contribui
çao será restituído ao ftincionrio.

§ 2' - Ressalvada a hipótese do parógra 1. o
i nt erior. 1 Lout rihiiiço não ser	devolvida.

§ 3 0 - O cancelamento da inscrição	do com
pi ementad ciii pcnso implica perda da compi ementaço

Ar t. V - O pedido de cancelamento  de i n s -
Ci !çaO sr dirigido ao Diretor-Presidcnte do PRELECIS,
devendo s ' r 'rot oco lado na sua Di retoria-Admnjmn st rat iva.

1 9 - Após processado o instruído  o pedido
o Diretor-Presidente, no prazo de 2 (dois) dias, dele da-
rá e iuc i a ao dependente, se houver, para que este OS5
se uL i 1 izar da faro Idade que lhe concede o Art . 25 da De-
1 i her.içao da Mesa n w 287/84.

§ 2 v-' - Após c ient i [icado o dependente,	se-
rí aberto o prazo de 5 (cinco) dias,  para que e le se mnau
Feste. findo o qual o Di rot r-l'r'siIem,t,' despachará o pe-
di de mie	3nuciamento.

§ 3 0 - Se, mio correr do prazo constante do
pargr:1 o interior, o dependente manifestar-se pela mauu-
tel)Ç.le da condição de partir i paute e pelo pagamento da
coutribuiao, o Dirm'tor-i'rcsideut,:', no despacho menc ionn
do, declarará cancelado o desconto em Iolh:i do funcioná-
rio, mantida, porém, a inscrição do part ir ipante-dependen
te

§ 4 0 - A retirada do requerimento de cance-
1:iimment e pode ser sol irit ada até o término do prazo de que
trata o § 20.
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Art. 79 - O participante que tiver sua ins-
crição cancelada, a pedido, só poderá ser reinscrito se
atendidos os seguintes requisitos:

1	- idade inferior a 30 (trinta) anos;
II - boas condições de saúde, comprovadas

pelo órgão de assistência da Secreta
ria da Assembléia;

III - pagamento de taxa de reinscrição,cor
respondente a 2 (dois) valores de re
ferência vigentes para o Estado.

Art. 82 - O participante reinscrito pagará
em dobro a sua contribuição durante 60 (sessenta) meses,
independentemente da contribuição da entidade patrocinado
ra.

CAP nuLo Li]

DA CONIRIBUIÇA()

Art. 90 - As contribuições mensais devidas
ao PRELECIS, nos termos do art. 99 da Deliberação da Mesa
nQ 287/84, são recolhidas através de guias de recolhimen-
to emitidas pelo seu órgão próprio ou pelo órgão de pes -
soai da Secretaria da Assembléia.

Art. 10 - Não perde a inscrição no PRELEGIS,
desde que recolha a contribuição mensal acrescida da cota
da patrocinadora, o participante:

1	- licenciado, sem vencimento;
II - colocado à disposição de outro órgão,

sem ônus para a Assembléia;
III - demitido o» exonerado, desde que con

tinue como contribuinte do IPSEMG,na
forma da legislação em vigor;

IV - demitido ou exonerado, sem vínculo
com o IPSEMC.

§ 19 - O atraso no recolhimento da contri
buição importa correção monetária mensal, na forma da va-
riação das ORTN e multa de 10% (dez por cento), acresci-
da de juros legais.

§ 2 0 - O atraso superior a 3 (três)	meses
acarreta o cancelamento automático da inscrição.

Art. 11 - A contribuição mensal do partici-
pante mencionado no artigo anterior será fixada pelo Con-
selho, observado, como base de cálculo, o percebido na
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data do ato de:
1	-	licença;

II - disposição;

III - demissão ou exoneração.

CAPITULO IV

DA COMPLEMENTAÇAO DE PENSAO

Art. 12 - A complementaçiio de pensão, que ó

paga sob a forma de renda mensal, corresponde à importân-

cia que, somada ao valor global da pensão deferida pelo
IPSEMC, qualquer que seja o número de dependentes,perfaça
o montante do vencimento, dos adicionais e das gratifica-
ções de caráter permanente, ou dos proventos, que o parti

cipante percebia na data do sei! falecimento.

§ 1 - A complementação de pensão é reajus-
rida sempre que se alterar o Vencimento do cargo que lhe
deu origem.

§ 20 - A transformação ou extinção do cargo
a que se refere o parágrafo anterior implicará revisão da

complementação. Na hipótese de extinção,o valor para eM

culo será o do vencimento do cargo extinto ou o de maior
'uIor mais próximo

§ 3 - Se a transformação do cargo importar

redução do vencimento, manter-se-á a complement rição da
pensao na base do cálculo anterior.

§ 4 - Nas hipóteses do parágrafo único do
Art. 4 0 e do inciso IV do Art. 8 0 cia Deliberação da Mesa
n° 287/84, será deduzida do valor apurado na forma do
caput " deste artigo a quantia correspondente à pensão que
seria fixada pelo IPSEMC, como se o participante tivesse
dependente.

Art. 13 - O processo de habilitação para re
cebimento de complementição de pensão será instrurdo com
os documentos exigidos pelo Conselho.

Parágrafo único - A parte da complementação
de pensão pertencente a menores será entregue a quem de
direito, mediante autorização judicial

Art. 14 - A invalidez de beneficiário será

verificada pelo órgão próprio de assistência da Secreta-
ria da Assembléia, ou presumida aos 70 (setenta) anos de
idade.
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Art. 15 - A ulterior habilitação de depen-
dência só produzirá efeitos a partir da data em que se e-
fetivar.

CAPITULO V

DA EXTINÇAO DA COMPLEMENTAÇAO DE PENSÃO

Art. 16 - A complementação de pensão extin-
gue-se, no todo ou em parte:

1	- por morte do complementado em pensão;
II - pelo casamento;
III - pela cessação da qualidade de depen-

dente do IPSEMG;
IV - transcorridos 5 (cinco) anos da con-

cessão da complementação de pensão
ou da aquisição da maioridade, quan-
do a dependência resultar da aplica-
ção do Art. 42 da Deliberação da Me-
sa n9 293, de 30 de janeiro de 1985.

CAPITULO VI

DOS ORGAOS DO PRELEGIS

SEÇÃO ÚNICA

DA COMPOSIÇÃO

Art. 17 - São órgãos do PRELEGIS:
1	- O Conselho Deliberativo e Fiscal.
II - A Diretoria.

CAPÍTULO VII

DO CONSELHO DELIBERATIVO E FiSCAL

SEÇÃO 1

DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 18 - O Conselho Deliberativo e Fiscal
tem o mínimo de 3 (três) membros e é composto dos ex-ti-
tulares do cargo de Diretor-Geral da Secretaria da Assem-
bléia.

Parágrafo único - Cabe ao Presidente da As-
sembléia completar a composição numérica do Conselho, de-
signando substitutos, no caso de impedimento, dentre	os
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participantes do PRELEGIS.

Art. 19 - O conselho é presidido por um de
seus membros, eleito para um nand;uo dc 2 (deis) anos,per
mitida a recondução.

Art. 20 - As decisoes normativas do Conse-

lho são tomadas em forma de atos, numerados seguidamente.

SEÇAO II

DA COMPETENCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Art. 21 - Compete ao Conselho:
eleger seu Presidente;
aprovar o Regimento Interno do PRELEGIS;

propor, à Mesa da Assembléia, alterações no Re-
gulamento do PRELEG1S;

interpretar o Regulamento e o Regimento Interno;
resolver as questões regulamentares e regimen-
tais, em grau de recurso;

aprovar o plano de custeio e de aplicação do p
tri mônio;

aprovar o orçamento do t'RELEGIS;

aprovar os balancetes mensais;

emitir parecer sobre as contas da Diretoria, o
balanço anual e demais demonstrativos;

emitir parecer sobreinv&ntrios patrimoniais e
demonstrativos financeiros e atuariais;
apontar responsabilidades;

examinar, a qualquer momento, contas, Iivros,re
gistros e outros documentos, bem como atos de
gestão oconômi co- í i lancei ra
sugerir medidas saneadoras de irrrgularidades
por acaso verificadas;
solicitar ao Diretor-Geral da Secretaria da As-

sembléia assessoramento de contador ou de firma

especializada, sem prejuizo de auditoria exter-
na;

decidir sobre recursos interpostos de atos da
Diretoria ou de diretores, sobre qualquer maté-
ria afeta ao PRELECIS;

decidir sobre ocorrência de transformação de
cargo, para efeito de reviso de complementaço
de penso;

1-
II -

	

III	-

1  -

V -

VI -

VII -
VIII -

IX -

X -

XI -
XII -

	

XIII	-

XIV -

xv -

XVI -
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XVII - fixar a composição numérica, qualitativa e quan-
titativa, do quadro de pessoal de apoio adminis-
trativo à Diretoria e ao Conselho;

XVIII - registrar em ata seus atos e decisões;
XIX - fiscalizar a execução dos convênios e credencia-

mentos para a assistência médica e hospitalar,
interpretando-lhes as disposições;

XX - deliberar sobre os casos omissos no Regulamento
e neste Regimento Interno.

§ 19 - São definitivas as interpretações do
Conselho sobre as matérias contidas nos incisos IV e V
deste artigo.

§ 29 - O Presidente formaliza os atos e deci
ses do Conselho.

CAPITULO VIII

DA DIRETORIA

SEÇAO 1

DA COMPOSIÇAO DA DIRETORIA

Art. 22 - A Diretoria é composta de	5 (cinco)
membros:

1	- Diretor-Presidente;
II - Diretor-Superintendente;
III - Diretor-Financeiro;
IV - Diretor de Benefícios;
V	- Diretor-Administrativo.

§ 19 - São membros natos da Diretoria o Diretor-
Geral e o Diretor da Inspetoria Financeira e Contábil da
Secretaria da Assembléia, os quais são os ocupantes, res-
pectivamente, dos cargos de Diretor-Presidente e Diretor-
Financeiro.

§ 29 - Os demais membros são designados pelo Pre
sidente da Assembléia, dentre os funcionários efetivos
participantes do PRELEGIS.

§ 39 - A Diretoria designará, dentre os membros,
o Diretor-Superintendente, o Diretor de Benefícios e o
Díretor-Admínistrativo.

Art. 23 - O membro nato da Diretoria, em caso de
impedimento, é substituído por quem estiver no exercício
de seu cargo.
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Art. 24 - O mandato dos membros da Diretoria,

designados pelo Presidente da Assembléia, é de 2 (dois)

;inos , permitida a recondução

§ 10 - O mandato do membro nato extingue - se

com sua exoneração do cargo.

§ 29 - O mandato do membro da Diretoria pror-

roga-se até a posse do sucessor.

Art. 25 - A Diretoria presta contas anualmen-

te à Mesa da Assembléia, instruídas com parecer do Conse-
lho.

Art. 26 - As decisões normativas da Diretoria
sao numeradas seguidamente.

Art. 27 - Das decisões da Diretoria cabe re-
curso para o Conselho. No caso de decisão normativa, o
recurso deverá ser subscii te pelo mínimo de l/S (um quin-

o) dos participantes do PREI.EGIS.

SEÇAO II

DA COMPE'FFNCTA DA DIRETORIA

Art - 28 - A Diretoria é o órgão de administra
ç ao do F'RELEC T S , competindo-lhe, prec ipuamen te

- elaborar o Regimento Interno;
11 - dirigir, orientar e coordenar os trabalhos de

sua secretaria;
111 - cumprir as normas	legais pertinentes	ao

}'RELEC IS e as emanadas do Conselho;

IV - interpretar o Regulamento e o Regimento Inter
no do PRELECIS na área de suas atribuições;

V - propor ao Conselho alt e raçào do Regimento In-
terno do PRELEGIS;

VI - aplicar as reservas do PREI.ECIS e movimentar
contas bancárias;

VII - manter atualizadas as contas do PRELECIS, co-
locando-as à disposição do Conselho;

Viii - elaborar a prestação de contas, o balanço
anual e demais demonstrativos do PRELEC1S e

encaminhá-los, com o parecer do Conselho, ao
exame da Mesa da Assembléia;

IX - elaborar os balancetes mensais para aprecia
ção do Conselho;
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X - apresentar ao Conselho relatório anual	de
suas atividades, acompanhado do plano de cus -
teio e de aplicação de reservas, inclusive as
de benefícios,

XI - elaborar e manter atualizados os inventários
patrimoniais e demonstrativos financeiros e
atuaria is;

XII - aprovar, com prévia manifestação do Conselho
a celebração de contratos e acordos, salvo os
referentes à aplicação de reservas;

XIII - manter atualizados livros, registros e outros
atos e documentos de sua gestão;

XIV - decidir em processos de interesse de partici-
pante, de complementado em pensão ou de desig
nado;

XV	propor ao Diretor-Geral da Secretaria da As
sembléia a designação de funcionários para
atender à composição numérica, qualitativa e
quantitativa, do apoio administrativo à Dire-
toria, fixada pelo Conselho;

XVI - aLestar a freqUência do pessoal;
XVII - solicitar ao Presidente da Assembléia a subs-

tituição de Diretor que faltar a 3 (três) reu
niôes ordinárias consecutivas ou 6 (seis) in-
tercaladas, no ano, sem causa justificada;

XVIII - zelar pelos valores patrimoniais do PRELECIS;
XIX - sugerir modelos de impressos.

Parágrafo único - Os Diretores assinam conjun
tamente com o Diretor-Superintendente os atos específi -
cos de sua área.

SEÇAO III

DA COMPETENCIA DOS DIRETORES

SUBSEÇAO 1

DA COMPETENCIA DO DIRETOR-PRESIDENTE

Art. 29 - Compete ao Diretor-Presidente:
1 - coordenar os trabalhos da Diretoria do PRELE-

CIS;
II - representar o PRELEGIS nos atos que não sejam

privativos do Presidente da Assembléia ou de
membro do Conselho ou da Diretoria;
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III - dar posse aos membros da Diretoria,designados
pelo Presidente da Assembléia;

Iv - assinar correspondência;
v - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

vi - encaminhar, anualmente, ao Presidente da As-
bléia a prestação de contas, o balanço
anual e demais demonstrativos do PRELEGIS,ins
truídos com parecer do Conselho;

VII - fornecer às autoridades ou órgãos competentes
informações sobre assuntos do PRELEGIS.

SUBSEÇAO II

DA COMPETENCIA DO DIRETOR-SUPERINTENDENTE

Art. 30 - Compete ao Diretor-Superintendente:
superintender e dirigi 1 os sorvi ços do
PRELEGIS;
gerir o Fundo;
aplicar as reservas do I'RELEGIS preferencial-
mente em instituições financeiras que se en -
corarem sob o controle acionário do Estado,
promovendo o funcionamento da carteira de in-
vestimentos, de acordo com o plano de aplica-
ção;
assinar, juntamente com o Diretor-Presidente,
os documentos de natureza financeira;
movimentar, juntamente com o Diretor-Presiden
te, as contas bancárias;
assinar os atos, processos e	documentos do
PRELEGIS, inclusive correspondência que lhe
for afeta, e despachar os processos aprecia-
dos pela Diretoria;
prestar informações sobre a evolução econômi-
co-financeira do Fundo;
dar ciência à Diretoria e ao Conselho, median
te relatório mensal, das aplicações feitas
com as reservas, inclusive as de benefícios,
citando importância e nome da instituição fi-
nanceira;
providenciar, sempre que necessário, o levan-
tamento da situação financeira do PRELEGIS
através de cálculos atuariais;

1

II
III

Iv

v

VI

VII

VIII

Ix
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X-

XI -

XII -

XIII -

XIV -

XV -

XVI -

XVII -

XVIII -

XIX -

assinar os pedidos de designação e substitui-
ção de funcionários para compor o quadro de
apoio administrativo do PRELEGIS;
comunicar imediatamente à Diretoria a ocorrên
cia de qualquer fato ou ato de relevância que
se refira do Fundo;
cumprir a legislação fiscal	aplicável	ao
PRELEGIS;
emitir guias de recolhimento de contribuições
nos casos previstos no § 32 do Art. 69 e Art.
JO deste Regimento;
controlar e fiscalizar o recebimento de con-
tribuições;
receber doações, legados, subvenções e outras
receitas, assinando os atos juntamente com o
Diretor-Presidente;
substituir o Diretor-Presidente na sua ausên-
cia e o Diretor-Administrativo no seu impedi-
mento;
providenciar a execução das medidas que lhe
forem solicitadas pela Diretoria e pelo Conse
lho;
fornecer subsídios aos demais diretores para
desempenho de suas atribuições específicas;
constituir procurador com poderes"ad-negotia"
para os atos de aplicação de reservas, especi
ficando--se no respectivo instrumento os limi-
tes de seu exercício e as operações a serem
praticadas.

SUBSEÇAO 111

DA COMPETENCIA DO DIRETOR-FINANCEIRO

1-

II -
III -
IV -

VI -

Art. 31 - Compete ao Diretor-Financeiro:
elaborar o orçamento anual do PRELECIS e acom
panhar a sua execução;
elaborar o plano de aplicação de reservas;
elaborar os balancetes mensais;
elaborar o balanço anual e demais demonstrati
vos do PRELEGIS;
elaborar a prestação de contas da Diretoria;
zelar pelos valores do PRELEGIS;
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VII - zelar pelo cumprimento da legislação fiscal

aplicável ao PRELECIS;

VIII - providenciar a liberação de pagamentos;

IX - manter atualizados livros e registros de docu

mentos financeiros e contábeis.

SUBSEÇA() IV

DA COMPETENCIA DO DIRETOR DE BENEFICTOS

Art. 32 - Compete ao Diretor de Benefícios:

1 - decidir sobre habilitação de dependente;
II - preparar as normas de procedimento de cálculo

de complementação de pensão, para aprovação

do Conselho;
ii r - efetuar os cálculos da complementaçào de pen-

são;

1V

	

	preparar os processos de 1 ibei ação da comple-

mentação de pensão;
V - informar, mensalmente, o Diretor-Superinten-

dente sobre os valores da reserva par.] paga-

mento de benefícios
VI - prestar informações sobre a concessão e alt e-

ração de benefícios;

VII - receber e arquivar documentação de designação

de dependente;
VIII - comunicar ao órgão próprio de assistência da

Secretaria da Assembléia a inclusão de comple
mentados em pensão;

IX - providenciar a execução das medidas que lhe

forem solicitadas pela Diretoria.

S[IBSEÇAO V

DA COMPETENC1A DO DIRETOR-ADMINISTRATIVO

Art. 33 - Compete ao Diretor-Administrativo:
- dirigir, orientar e executar as atividades ad

ministrativasdo PRELECIS;

II - promover a lavratura e publicação (ias atas da

Diretoria;
III - preparar :1 correspondência oficia]	do PREI.E-

C IS e promover sua expedição.
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IV - preparar atos, contratos ou qualquer documen-

to de interesse do PRELEGIS;

V - organizar e manter em pleno funcionamento as

atividades de expediente, protocolo e arquivoç

VI - promover o controle do exercício dos funcioná

rios de apoio administrativo da Diretoria, es

calando-lhes as férias e atestando-lhes a fre

qtlênc ia;

VII - propor à Diretoria a designação ou substitui-

ção de funcionários para compor o quadro de

seus servidores

Viii - requisitar material;

lx - providenciar a confecção de impressos de uso
do PRELEGIS;

X - organizar e manter atualizados registros e
cadastros de participantes, em conjunto com o

Diretor de Benefícios e o órgão de pessoal da
Secretaria da Assembléia;

Xl - comunicar ao órgão próprio de assistência da
Secretaria da Assembléia alteração que ocor -

rer na relação de participantes;

XII - substituir o Diretor-Superintendente e o Di

retor de Benefícios em casos de impedimento.

CAPÍTULO IX

DAS RESPONSAPÍLIDADES

Art. 34 - Os membros da Diretoria devem apre-
sentar declaração de bens ao assumir e ao deixar o cargo,
as quais ficarão arquivadas no Conselho.

Art. 35 - Os membros da Diretoria não são res
ponsáveis pelas obrigações contraídas em nome do I'RELEGIS
em virtude de ato regular de gestão, respondendo, porém,
civil e penalmente, por violação de lei, do Regulamento
ou do Regimento Interno.

Art. 36 - São vedadas relações e operações
comerciais ou financeiras entre o PRELEGIS e empresas pri
vadas ou instituições em que qualquer membro da Diretoria
ou do Conselho funcione como diretor, gerente-cotista

acionista majoritário, empregado ou procurador,salvo quan
do o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
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Art. 37 - Os prejuízos causados a	terceiros

em conseqUcnc ia do deseumprirnento de lei, do Regulamento

ou do Regimento interno são da responsabilidade do Conse-

lho ou do membro da Diretoria que o praticar.

CAPTTULO X

DAS REUNIOES DO CONSELHO E DA DIRETORIA

SEÇAO 1

DAS F)ISPOSIÇOES CERAIS

Art. 38 - O Conselho e a Diretoria deliberam

pela fia ior ia de votos, presentes mais cia metade de seus
mvmbro u.

§ M - O Presidente cio Conselho part ir i pa da

\oaçao, indo ainda o voto de desempate.
§ 2' - O Di retot-Pres idente só voLa de	caso

de emj)a t e
Art. 39 - O Conselho reúne-se por convocação

de Presidente, de oficio ou a requerimento de qual -

quer de seus membros.
Parágrafo único - A convocação se fará por es

rr i t o e mencionará dia e hora da reunião e a matéria a
ser considerada.

Art . 40 - As reuniões da Diretoria são:
1 - ordinárias, as que se realizam em dia e hora

estabelecidos previamente pulo órgào

II - extraordinárias, as que se realizam em dia
hora diversos  dos prefixados para as urdi iiá -
r i as.
Art. 4 - As reuniões extraordinárias da Dire

or ia são convocadas pelo Presidente, de of icio, 0(1 a re-
querimento de qualquer de seus membros.

Parágrafo único - A convocação das reuniões de
que trata o artigo,  det e rmi tia tá dia, hora e matéria a ser

considerada, e será fe i La ruiu a aíit ecedênr ia iuiNiima de 24
(Vinte e quatro) horas.

Art . 42 - Flui caso de ii rg1nc i a a COflVlu1' ao do
Conselho ou da Diretoria prescindirá da forma escrita e

do prazo constante do Parágrafo único do Art. 41.
Art. 43 - O Presidente pode admitir a presen-

ça de outras pessoas às reiinioes do órgão -
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SEÇAO LI

DA DISTRTBUIÇAO DA HATERIA E DOS PRAZOS

Art. 44 - E de 5 (cinco) dias úteis o prazo

para a Diretoria ou o Conselho decidir sobre questão sub-

metida a sua consideração.

Art. 45 - A distribuição de matéria no órgão

é feita pelo Presidente respectivo, sendo-lhe permitido de

signar relator antes da reunião, nos casos de urgência.

Parágrafo único - A critério do Presidente p0
de ser dispensada a designação do relator.

Art. 46 - O relator tem o prazo improrrogável
de 48 (quarenta e oito) horas para emitir parecer.

Parágrafo único No caso de perda do prazo,
pode ser designado novo relator para emitir parecer,em 24
(vinte e quatro) horas.

Art. 47 - Quando se tratar de matéria comple-
xa, a juízo do Presidente, devem ser distribuídos avulsos
do parecer.

SEÇAO III

DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 48 - A reunião ordinária	desenvolve-se
do seguinte modo:

1	- leitura e aprovação da ata;

II - leitura e apresentação de documeatos e

proposições;

III - discussão e votação da matéria constan

te da pauta.
Art. 49 - A reunião extraordinária limita-se

à aprovação da ata e ao exame da matéria objeto da convo-
cação.

Art. 50 - Os trabalhos das reuniões do Conse-
lho seguem a ordem estabelecida no Art. 48.

Art. 51 - A hora do início da reunião e veri-
ficada a existência de número regimental, o Presidente de
clara abertos os trabalhos.

§ 19 - Não havendo número regimental, o Presi
dente pode aguardar que o "quorum" se complete, pelo pra-
zo de até 30 (trinta) minutos.
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§ 22 - Persistindo a inexistência de número
regimental, o Presidente deixa de abrir a reunião, consig
nando-se a ocorrência em ata

SEÇÃO IV

DA LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA

Art. 52 - Abertos os trabalhos, procede-se à
leitura da ata da reunião anterior, a qual é considerada
aprovada, independentemente de votação, ressalvadas as re
ti ficações.

Art 53 - Para retificar a ata o Diretor ou
Conselheiro pode falar uma vez, pelo prazo de 5 (cinco)mi
nutos, cabendo ao Presidente prestar o esclarecimento que
entender conveniente.

Parágrafo único - Se o Presidente admitir a
ressalva, a retificaçao será consignada na ata seguinte.

SEÇÃO V

DA LEITURA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROPOSIÇOES

Art. 54 - Aprovada a ata, o Presidente dá ci-
ência aos presentes dos documentos e proposições submeti-
dos à consideração do órgão, podendo determinar a sua lei
tora.

Art. 55 - Para a apresentação de proposições,
é concedido o prazo de 5 (cinco) minutos, não sendo permi
tido aparte.

SEÇÃO VI

DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA MATERIA

Art. 56 - A pauLa será organizada pelo Presi-
ciente -

Art 57 - A apreciação de matória em pauta
tem inicio com a sua discussão e cada orador dispõe de 10
(dez) minutos.

Art. 58 - Encerrada a discussão, passa-se à
votação.

Art. 59 - Esgotada a matéria da pauta, é per-
mitida a apresentação, por escrito, de declaração de voto.
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CAPITULO XI

DA REPRESENTAÇAO DO PRELECIS

Art 60 - Representam o PRELEGIS:

- em juízo ou perante a administração pú-

blica,, o Presidente da Assembléia;

1 - em atos não compreendidos no inciso an-
terior, o Diretor-Presidente.

Art. 61 - No uso de sua representação, o Pre-
sidente da Assembléia pode constituir procurador com pode
res "ad judicia", especificados nos respectivos instrumen
tos os atos que poderá praticar.

cA p rTul,o Xli

DISPOSIÇOES FINAIS

Ari. 62 - O PRELEGIS só pode aceitar doações
sem iricargos.

Art.. 63 - E vedado ao PRELEGIS remunerar fun-
ii onár los flO desempenho de função de seu interesse-

Art. 64 - O apoio administrativo à Diretoria
e ao Conselho é exercido exclusivamente por funcionário

da Secretaria da Assembléia Legislativa, o qual fica dis-
pensado de suas atribu içoes, sem preufzo de direitos ,ven

cimentos e vantagens do cargo, inclusive progressão.

Art. 65 - Este ato entra em vigor na data de
sua pub 1 icaçao

Sala de Reuniões do Conselho Deliberativo	e
Fiscal, aos 21 dias (10 mês de fevereiro de 1985

(a) Adônis Martins Moreira
Presidente do Conselho

Homologo o presente Regimento Interno do PRE-
LECIS, nos termos do artigo 14 da Deliberação da Mesa nP
287, de 28 de novembro de 1984.

Gabinete da Presidência, em 25	de fevereiro
de 1985.

(a) Genésio Bernardino de Souza
Presidente
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