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-2Senhor PresidenTe e
membros
da Subcomissão dos Municípios e
Reglões:_

~enhores

Honrou-nos redobradamenTe o inTeresse dos
membros desTa Subcomissão, debaTendo de modo minucioso
e
percuclenTe o anTeprojeTo e, mais do que
isso, oferecendo emendas TendenTes a
aprimorá-lo.

anTeprojeTO, mas Também por eSTarem impliciTamenTe
=onTidas em diversas emendas apresenTadas _ por
ilUSTres oonsTiTuinTes.
A
ao
arT.
redação:

primeIra visa ao acréscimo de um § 30.
do
anTeprojeTo,
oom
a
seguinTe

30.

Sempre
enTendemos que é do debaTe amplo,
aberTo e democráTico, onde as idéIas e
as
sugesTões
de
Todos
possam Ter a mesma viabi I idade de
acaTamenTo, que resulTam as melhores escolhas,
as
opções
mais
legíTimas
e as direTivas de conduTa
com maior possibi I idade de efiCácia pela
obediência
consenTida e naTural, independenTe da sanção.

"§
30.
Ressalvada a hipóTese de acordo
ou convênio celebrado com o EsTado em que for reaI izada a obra, qualquer programa ou projeTO de inveSTimenTO em infraeSTrUTura, de
responsabi I idade
de órgão da adminisTração federal, direTa ou indireTa, somenTe poderá ser execuTado
em
reglao
de
desenvolvimenTo
após aprovação do respecTivo Conselho Regional."

A força e a credibi I idade dos legisladores, reunidos nos congressos ou em assembléias gerais,
para fazer a lei ou a ConSTiTuição, reside,
em grande parTe, no exercício efeTivo da represenTação que lhes foi OUTorgada pelo povo, o que, sem
dúvida alguma, revela-se nQ TeSTemunho do
exercí'cio
do poder-dever de conTribUir, Tal como um dedicado relojoeiro, na redação e na
conSTrução
da
norma posiTiva.

JusTifIca-se
essa subemenda porque, apesar do nOTável avanço que represenTa o
TraTamenTo
das
Regiões de DesenvolvimenTo no anTeprojeTO esTas ainda fioaram vulneráveis, pois poderiam
Ter
sua preTendida unidade aTingida por ação Isolada e
ineVITável da União, por
suas
inSTrumenTai idades
adminiSTraTivas,
conTrária
aos inTeresses regionais, se inexiSTir, no corpo
conSTITucional,
expl iciTO discipl inamenTo dessa relevanTe maTéria.

Ninguém
é dono dos preceiTos legais que,
único
por seu inTermédio, 'são redigidos. Deles, o
quando há legiTimidade e democracia, é o
TITular,
povo.

norma ora proposTa col imo,. assim, eviA
Tar que o Governo Federal, por órgão inTeg~anTe da
adminsTração
direTa
ou
indireTa, conTinue, como
abusivamenTe vem ocorrendo, a planejar e
exeCUTar
empreendimenTos em infraeSTruTura em TerriTório de
ESTados, sem o assenTimenTO prévio do Conselho Regional
de
DesenvolvimenTo Eoonômloo de que esTes
parTicipem, salvo se os mesmos ESTados, cuja aUTonomia se preTende robUSTeCida, Tiverem consenTido,
medianTe acordo ou convênio, na real ização
daquelas obras.

Por
esse mOTivo, a formulação, a indicação, a sugeSTão ou
a
emenda
de
um
parlamenTar
conscienTe-convicTo de que não há, afora a oriação
divina, obras perfeiTas - já é o TOTal cUmprimenTO
de
seu
dever e que adquire relevância, na medida
em que susciTa o debaTe e inSTiga
a
apresenTação
de
mOdificações
para o aprimoramenTo do TeXTo da
lei.
Eis a .razão, dissemos, e repeTimos agora,
por que na condição de relaTor
deSTa
Subcomissão
procuraríamos
no anTeprojeTo inicial, capTando as
Te~dências e
as predominânoias, reveladas nos nossos debaTes, formar um oaminho para normaTizar, em
nível oonsTiTucional, os Municípios e as
Regiões,
bem
como ampl lar, melhorar e aperfeiçoar esse caminho propondo a aprovação das emendas
oferecidas
pelos meus I lusTres pares.

t
isso
que TenTaremos fazer nesTe parecer, sem qualquer preconceiTo e, TanTo quanTO PDSsívé/,
sem
nenhum condicionamenTo, salvo aqueles
provenienTes das nossas circunsTâncias·vivenolais.
AnoTamos, prel iminarmenTe, que, para nossa saTisfação, sob os aspeCTOS meTodológico
e esTrUTurai
do
anTeprojeTO,
náé
houve
nenhuma
objeção. E, não obsTanTe Tivessem surgido
alhures
comenTários
no
senTido
de
que, ao TraTarmos da
compe~ência TribUTária dos
Municípios,
avançamos
além
do Tema que nos compeTia, Tranqui I izou-nos a
manifeSTação de apoio
unânime dos
membros
deSTa
Subcomissão
e, mais do que isso, a cerTeza de que
procedemos correTamenTe, sem
omissões,
porque
a
ConSTiTuição sendo um Todo, não parTi Ihável em escaninhos esTanques, os seus Temas e
preceiTOS
se
enTrelaçam,
inTerpeneTrom e convivem em recíproca
complemenTariedade.
EnTre as idéias e compreensões parTiculares de alguns e os anseios do povo,
crISTal izados
nas manifeSTações uníssonas dos Municípios e munícipes, ao consTiTuinTe só
cabe
opTar
por
esTes
úlTimos.
AnTes de passarmos à apreciação espeCífica de Todas as emendas que no prazo regimenTal fo~am prOTocoladas na SeoreTaria da Suboomissão, devemos ainda sal ienTar que, na oondição de relaTor,
resolvemos
propor duas subemendas adiTivas que se
'revelaram imperiosas não apenas pelos
debaTes
do

Por
OUTra- ordem de
moTivações que
expl iciTamos a seguir, parece-nos~essencial propor a
inclusão
no
CapíTulo
II
de
um
arT.
40.,
renumerando-se o arT. 40. do original do
anTeprojeTo
para
50. e, em decorrência, Todos os demais
subsequenTes, com a seguinTe redação:
"ArT. 40. - Os planos nacionais de desenvolvimenTo e os orçamenTos públ icos federais,
in-clusive
o moneTário e os das enTidades da admins.Tração indireTa, serão
regional izados,
TanTO
em
relação
às
despesas correnTes quanTO às de oapiTal, observando-se rigorosamenTe a
inTegração
das
ações seToriaIS face aos objeTivos TerriTo~lal~ do
desenvolvimenTo."
o
fo~TalecimenTo,
no TeXTO consTiTucional, do ooncelTo de regional ização, sem ofender
a
composição
federaTiva
(União
Federal,
ESTados,
DiSTriTO Federal e Municípios), exige
que
várias
normas
de
regênCIa das aTividades da União a eJe
se adapTem, neoessarlamenTe.
Pela
sua abrangenTe significaçãO, as regras que dlscipl inam a feiTura dos o~çamenTos fede~ais
e
dos planos nacionais de desenvolvimenTo
~everão logo submeTer-se, por comando oonsTiTucional,
àquele princípio báSICO, o qual ~õo el ide ou
reduz, mas, ao OpOSTO,
enriquece,
as
direTrizes
legais
já
vigenTes sobre a elaboração dos mesmos
documenTOS fundamenTais.
Propõe-se, porTanTO, que a regional ização
ocorra quanTO aos planos nacionais de
desenvolvimenTo e os orçamenTos públ icos federais (inclusive
o moneTório e os
das
enTidades
da
admlnsTração
indireTa),
ou seja, que neles sejam Também deSTacados os iTens relacionados com cada região de desenvolvimenTo em que eSTiver, por definição legal,
diVidido o Brasl I.
E que neles,
abarcando
TanTo
as despesas oorrenTes como as de capi~al, seja rigidamenTe observada a inTegração das ações seTo~i
ais
da União em face dos objeTIVOS de desenvolvimenTO de oada área TerriTorial do País.
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Devemos
ainda
~essaITa~
que na fase de
de sugesTões e aTé o úlTimo
insTanTe
ence~~amenTO do p~azo, a
que se ~efe~e o § 20.

ap~esenTação

do

RegimenTo
da
Assembléia
Nacional
do a~T. ~4 do
o
~elaTo~ ~ecebeu as que fo~am ~e
ConsTiTuinTe,
gisT~adas e
ai isTadas no Anexo ~ de seu ~elaTó~lo.

O p~incípio, inse~ido na ConSTiTuição vigenTe, é acaTado e defendido
pelos
T~ibuTa~isTas
de
modo
ge~al. Ao T~anspô-Io da lei complemenTa~
fede~al pa~a a
esTadual, obedece-se
a
impe~aTivo
da descenT~al ização do sisTema.
EMENDA No.

ConsTiTuinTes
inTe~essados aponTa~am omissões que ~esuITa~am
de
falha na disT~ibuição das sugesTões à Subcomissão.
Oco~~e

que

A omissão foi, em pa~Te, sup~ida po~' iniciaTiva do RelaTo~ que, em alguns casos, havia ~e
cebido
di~eTamenTe
do
ConSTiTuinTe cópia de sua
sugesTão, como oco~~eu com a do
i lusT~e
depuTado
MAX
ROSENMANN, da qual o a~Tigo 20. foi inTeg~al
menTe ap~oveiTado, T~ansfo~mando-se no aTyal
a~
Tigo
20
do anTep~ojeTo e do eminenTe Senado~ LAVOISIER MAIA, que Teve a p~imazla de ab~i~ os
debaTes sob~e as Regiões de DesenvolvimenTo Econômico, pa~a elas p~opondo T~aTamenTo especial e dife~enciado no TexTO consTiTucional.
Nova
I iSTagem emiTida pel~ PRODASEN
incluiu Todas as sugesTões que fo~am ~ecebidas aTé o
momenTo
da discussão do anTep~ojeTo, obJeTO ago~a
de ~evisão com a inco~po~ação de emendas .que
lhe
fo~am TempesTivamenTe ap~esenTadas.
FeiTas
essas obse~vações, passamos a
do exame das emendas ap~esenTadas
i lusT~es ConsTiTuinTes.

desincumbi~

los

EMENDA No.
AUTOR:

2C

nos
pe-

OOO~-O

ConSTiTuinTe MELLO REIS

Pela
ap~ovação,
SUB EMENDA SUBSTITUTIVA:
Ac~escenTe-se

ao

80. do

a~T.

"A~T.

o

mas

confo~me

seguin~e

a seguinTe

pa~ág~afo

único

anTep~ojeTo:

80.

Pa~ág~afo único Fica assegu~ada a manuTenção do valo~ ~eal dos subsídios a que se ~efe~e
esTe
a~Tigo,
medianTe a sUa aTuai ização com base
no índice ~esulTanTe da média dos aumenTOS
anuais
de vencimenTOS concedidos po~ lei aos funcioná~ios
municipais".

A

emenda
me~ece se~ acolhida de vez que
que os subsídios do P~efeiTo e
do
Vice-P~efeITo
não sejam, no cU~so da legislaTu~a,
co~~oídos pela pe~da do seu
pode~
aquisiTivo
em
deco~~ência da
inflação.
busca

ga~anTi~

imp~escindível espeda dispoSição
consTanTe
da emenda p~oposTa pelo i lusT~e ConSTiTuinTe Mel lo
Reis, um C~iTé~io pa~a as aTuai izações
objeTivado
na
no~ma. E,
nesse senTido, nada enconT~amos mais
pe~TinenTe e
jusTO do que o eSTabelecimenTo do índice
médio
dos
aumenTOs
concedidos
aos
funcionários municipais. Daí a subemenda SUbSTiTUTiva
que
o~a
ofe~ecemos
à
dei ibe~ação dessa
Subcomissão.
Pa~eceu-nos,

cifica~,

no

EMENDA No.
AUTOR:

p~óp~io

2C 0003-6

posTe~io~menTe

po~ém,

co~po

AUTOR:

ConSTiTuinTe MELLO REIS

Pela
ap~ovação, pois a
inclusão do Te~mo
"sinal ização" no a~T. So., § 20., inciso VI,
ai ínea "d", do anTep~ojeTo efeTiva uma complemenTação
convenienTe e opo~Tuna, passando esse
p~eceiTo
à
seguinTe ~edação:
"A~T.

§

So.

20.

V -

legisJa~

d)
T~áfego,
vias publ icas".
EMENDA No.
AUTOR:

supleTivamenTe

sinal ização

sob~e:

e

T~ânsiTo

nas

2C 0004-4

ConSTiTuinTe MELLO REIS

Pelo
não-acolhimenTo.
Embo~a o objeTivo
da emenda - a descenT~al ização das decisões denT~o
da
Fede~ação
seja de inegável impo~Tân~ia, os
p~oblemas das á~eas meT~opol iTanas e os
seus
~e
flexos em Te~mos de desenvolvimenTo u~bano Têm ~e
levância pa~a Todo o País, o que jusTjfica a
edição
de
lei complemenTa~ nacional pa~a definl~ os
C~iTé~ios básicos pa~a o ~especTivo eSTabelecimenTO,
Tal
como
p~esc~eve. a
~edação
o~iginal
do
anTep~ojeTo.

O a~gumenTo
no senTido de que essa responsabll Idade deve ser dos ESTados," po~quanTo Têm
mais conhecimenTos.das pecul ia~idades regionais do
que a União", não p~ocede.
É
p~eciso
não
esquece~
o
exame
siSTemáTico do Todo do anTep~ojeTo. No "capuT"
do
a~T.
~S esTá expl icíTO que os ESTados é que\Têm
compeTência pa~a c~ia~ as á~eas meTropol inas,
cabendo
à União apenas deflni~ os criTérios básicos
para TanTO, confo~me dispõe o parágrafo que
a
emenda visa a modificar.

Tal TraTa~enTo, porTanTO, pa~ece ser mais
compaTível com a harmonia fede~aTiva, em
especial
dianTe
do
faTO de que o Município, pela p~OpOST~
do anTep~ojeTo, passou a inTeg~a~ a Federação.

!

. li
Por OUT~O lado, a I el· comp I emenTar nacIonal quedefini~á os criTé~ios básicos pa~a o eSTabelecimenTO
das
á~eas meT~opol iTanas é
de compeTência do Congresso, que não é a Casa
legislaTiva
maio~
apenas
da União, mas de Toda a-Nação, vale
dize~, de Todos os enTes fede~aTivos (União,
ESTados, DisT~iTO Fede~al e Municípios).

2C 0002-8

ConsTiTuinTe MELLO REIS

EMENDA No.
AUTOR:

Pelo não-acolhimenTo. A fixação de I imiTe
máximo de ai íquoTas pa~a impOSTOS
municipais
Tem
po~
objeTivo
~esgua~da~
os conT~ibuinTes conT~a
evenTuais excessos fiscal iSTas po~ pa~Te ~as adminisT~ações das comunas,
ao mesmo Tempo em que, sem
maio~ inTe~fe~ência no exe~cício de seu
pode~
de
T~ibuTa~,
assegu~a ce~Ta ha~monia quanTO ao nível
~elaTivo à
ca~ga T~ibuTá~ia no EsTado.

2C 0005-2

ConSTiTuinTe MELLO REIS

Pela ap~ovação. A emenda Tem TOTal p~oce
p~opõe
deve
ser
dência e p~op~iedade. Tal como
a inclusão de um íTem VI, ~enume~apdo-se
acolhida
anTeo iTem VI pa~a VII, do § 20. do arT. So. do
com
o redação do aUTo~ da emenda,
projeTO,
··verbis·'

-4"ArT. So.
VI
- exercer o poder de pol ícia de TrànSiTO nas vias públ icas municipais; legislar
sobre
TransporTes
coleTivos urbanos e
arrecadar muiTas de TrànsiTo."
EMENDA No.
AUTOR:

2C

inTramunicipais e

0006-~

ConSTiTuinTe CUNHA BUENO

Pelo
não-acolhimenTo.
No sisTema do anTeprojeTo, "daTa máxima venia", não Tem
perTinência
a Inclusão de disposiTivo proposTo na emenda.
Com efeiTo, o anTeprOjeTO, que nessa parTe Tem merecido grandes elogios de PrefeiTOS,
Veréadores e Técnicos em assunTOs municipaiS, procurou
dOTar
os
MunicípiOS
de
amplas
fonTes
TribuTárias
de
arrecadação, de modo a propiclarlhes meios financeiros
efeTivos
para
SUSTenTar
seus
encargos,
os quais, somados às receiTas indUSTriais e paTrimoniaiS próprias, dispensam o auxíl io esTadual previsTo na emenda.

O
ESTado eSTrUTurado sob a forma federaTiva supõe a harmonia enTre os enTes da federação,
pesos e conTra-freios, pois o conceiTO jurídico de
aUTonomia de cada enTe, por si mesmo, já
induz
a
exiSTência
de I imiTe que a diSTingue da pleniTude
do fazer soberano.

O
fundamenTO
de
as normas gerais sobre
remuneração de vereadores serem fixadas pejo EsTado,
repiTa-se, decorre da necessidade de manTer o
equi J íbrio inTer-municipal no 6mbiTo do ESTado.
NOTe-se, por.abundància, que a regra adoTada no anTeprOjeTo fOI oriunda - ".psis verbis" de
uma sugeSTão do IBAM, inSTiTuição que em maTéria de cenTrai Ismo e inTervencionismo nos
municípios é absolUTamenTe insuspeiTa.
EMENDA No.
AUTOR;

2C

OO~O-S

ConsTiTuinTe CUNHA BUENO

Pelo não-acolhimenTo. TraTa-se de maTéria
discipl ina deveria ser objeTO
da
legislação
ord i'nór i a de uma po f r r I ca de pl"'oTeção dos recursos
naTurais.
cuj~

"

Aqemais, o Turismo, anTes de ser oneroso,
é alTamenTe renTáVel.
E, se os inveSTimenTos exigidos
para
o
seu desenvolvimenTo são grandes, o
Município, com a plena aUTonomia adquirida no
anTeprojeTO, deve saber usá-Ia sem privi légios pelas
suas pecul iaridades e programar-se
para desenvolVer suas rendas pela exploração planejada das suas
próprias pOTencial idades.
EMENDA No.
AUTOR;

2C 0007-S

ConSTiTuinTe CUNHA BUENO

EMENDA No.
AUTOR;

2C

DO~~-7

ConSTiTuinTe CUNHA BUENO

Pelo
não-acolhimenTo, em face das I"'azões
expOSTas ta apreciação da emenda No. 2C 0002-8, do
ConsTiTuihTe Mel lo ReiS.
EMENDA No.

2C

00~2-S

AUTOR;Con~TITujnTe

Pelo não-acolhimenTo.
A legislação assegura os meiOS adequados para o poder público arrecadar seus crédiTos TribUTários, obedeCido o princípio do "due process of laH".
As penas impediTivas
de
aTividades
econômicas,
pelo seu caráTer
anTI-social, são condenadas pela dOUTrina.
EMENDA No.
AUTOR;

Pela aprovação.
TraTa-se de um aprimol"'amenTe Técnico na redação do
anTeprojeTo.
Apenas
reposlclona
o disposiTivo sem alTerar-lhe a fOl"'ma
ou a subsTância.

2C 0008-7

ConSTiTuinTe CUNHA BUENO

EMENDA No.
AUTOR:

Pelo
não-acolhimenTo.
"DaTa
máxima
venia", se fosse vál ido reconhecer os
fundamenTOs
da presenTe emenda, Ter-se-ia que admiTir no TeXTO
conSTiTucional que
os
ESTados,
q~ando
TiVessem
condições' para
TanTO,
poderiam
requerer
a sua
Transformação em países soberanos.
Os
exemplos
hiSTóricos arrimados na Lei
FundamenTai de Bonn, no caso, nada
convencem.
O
anTeprojeTO apresenTado, InduvidosamenTe, ao assegurar o "STaTUS" de membro da Federação ao Município,
confere
a esTes muiTO mais do que a ConsTiTuição da Repúbl ica Federal da
Alemanha
deu
às
cidades da anTiga "Liga HanseáTlca".

AUTOR:

2C

OO~3-3

ConSTiTuinTe WALDECK ORNELAS

Pelo não-acolhimenTo.
O deTalhamenTo dos
exemplos no caso
da
compeTência
municipal
eSTá
plenamenTe JUSTificado pela própria necessidade de
deixar clal"'o o que Tem
sido
ambíguo
nos
TeXTOS
conSTiTucionais anTeriores ("pecul iar inTeresse").
Por ouTro lado, é necessário não esquecer
que a ConSTiTuição deve ser I ida e
enTendipa
por
Todos,
vanTagem que, sem dÚVida alguma, apresenTa
a redação orisinal do anTeprojeTO.

EMENDA No.
EMENDA No.

WALDECK ORNELAS

2C

00~4-~

2C 000S-5
AUTOR;

ConSTITUinTe WALDECK ORNELAS

no.

00~6-8.

ConSTiTUinTe CUNHA BUENO
Prejudicada.

não-acolhimenTo.
A disposíção conPelo
Tida no arT. 70., § ~o. do TeXTO originai do anTeconferir compeTência ao ESTado para,
prOjeTo,
ao
medianTe lei complemenTar, eSTabelecer normas
gerais para a fixação da remuneração dos vereadores,
não
eSTá
Tendo
nem
. inTervencionisTa,
nem
cenTro I I zador.

2C

EMENDA No.

2C

Vide

apreciação

OO~S-O

AUTOR:

ConsTiTuinTe WALDECK ORNELAS

no.

OO~6-8.

Prejudicada.
2C

da emenda

Vide

apreciação

da emenda

-5EMENDA

~o.

2C 0016-8

AUTOR:

ConsTiTuinTe WALDECK ORNELLA8

EMENDA No.
AUTOR:

Peja
aprovação
da Emenda no. 2C 0016-8,
2C
ficando prejudicadas as de números 2C 0014-1 e
0015-0
apresenTadas
pelo I lusTre ConsTiTuinTe em
caráTer alTernaTivo.
ESTa
parece-nos ser a melhor opção, pois
Tornará o TeXTO do anTeprojeTo mais sinTéTico, sem
prejuízo da sua subsTôncla e clareza.

"ArT,

§

EMENDA No.

AUTOR:

10.

2C 0017-6

ConSTiTUinTe WALDECK ORNELAS

Pela
aprovação.
TraTa-se
de um salUTar
concorcomplemenTo na enunciação da
compeTência
renTe
dos Municípios, conTida no arT. So., § 20.,
incIso VI, do anTeprojeTo.
Merece,
pOIS, ser acolhida a inTrodução,
nesse inciso, da aI í~ea "e" propOSTa nesTa emenda,
com a seguinTe relação:
"ArT.
§

So.

20.

EMENDA No.
AUTOR:

-

WALDECK ORNELAS

Pelo não-acolhimenTo. A emenda visa a InTrodUZir no TeXTO ConSTiTucional a figura do aglomerado urbano, conferindO aos ESTados a possibl I Idade de criá-los aTravés de lei complemenTar.
AconTece,
porém, que pela sisTemáTica do
anTeprOJeTO, que InclUSive preferiu
a
designação
"área
meTropol iTana",
por ser mais ampla e menos
eXTraTifícada
do
que
a
expressão
"Região
MeTropoliTana",
o fenômeno urbanlsTico do aglomerado pode e deve ser TraTado peios ESTados
denTro
desse conceiTO consTITucional.
Em ouTras palavras, ao preferir TraTar de
áreas e não regiões meTropoliTanas, o
anTeprojeTO
busca
afaSTar a compreensão hoje eXIsTenTe de que
a sua formação se desTina aos Municípios
siTuados
nos
conTornos das capiTaiS, permiTindo, em consequéncia, que os ESTados criem em seus
TerriTórios
mais
de uma área meTropoliTana, para, por seu inTermédiO, resolver os problemas decorrenTes Também
dos casos de conurbação.
Poder-se-á,
por
cerTO,
susTenTar
que
quando o espaço urbaníSTICO conurbado for de
apenas
dOIS Municlplos não se JUSTificaria a criação
de Uma área meTropoliTana e dai ser
necessária
a
previsão
consTITUCional
da
figura do aglomerado
urbano, Tal como consTanTe da emenda.
Isso,
porém,
não
parece
aconselhar o reconhecimenT<), em
nível consTiTucional,
da nova
espécie
que
pode
ser
TraTada por OUTros meiOS, que devem ser eSTimulados, como, por exemplo, os acordos e convênios
inTermunicipaiS oU enTre os MunicípiOS e o EsTado.
EMENDA No.

VI e

AUTOR:
uso e

ocupação do solo".

2C· 0018-4

ConSTiTUinTe WALDECK ORNELAS

Pela
sua
aprovação. A emenda Implica na
inTrodução
das
expressões
"d~
ordenamenTo
TerriTorial"
no
TeXTO 'do
Inciso IV do § 10. do
arT. 90. do anTeprojeTo, Tornando expl íciTa a compeTência
municipál
para
conTrolar o uso do solo
urbano e o ordenamenTo TerriTorial
do
Município,
abrangendo,
assim, a inTervenção dos governos locais no espaço rural do MunIcípio.
A procedência da emenda é óbvia e
sa maiores comenTáriOS. O inciSO IV do
§
arT. 90. deve passar à segUinTe redação:

dispen10.
do

Pelo nã~-acolhimenTo. Num País de mais de
4.000 Municípios, com siTuações mUITO diverSificadas, a fixação no TeXTO da ConSTITUição Federal de
um TeTO poro a remuneração de Vereadores
não
nos
parece
conVenienTe. Se vinTe salários mlnlMos podem ser considerados uma remuneração aTé
opulenTa
para um edl I de MunicípiO de região pobre e remoTa
do País, por cerTo é insufiCienTe para um vereador
da capiTal paul iSTa.
Repare-~e que na formulação do anTeprojeTO Tivemos o CUidado, para não ofender a aUTonomia
municipal,
de
eSTabelecer que a lei complemenTar
eSTadual apenas esTabelecerá as normas gerais para
fixação
da remuneração dos vereadores, iSTO é, os
criTériOS para o seu conhecimenTO, mas sem uma I imiTação
direTa que, salvo melhor juízo, 'restringe
aquela aUTonomia.

2C 0022-2

90.
AUTOR:

§

2C 0021-4

ConSTITuinTe MAURíCIO CORRÊA

EMENDA No.
"ArT.

2C 0020-5

So.

V
Concessão de I icença para local ização, aberTura, funcionamenTo
de
eSTabelecimenTos
IhdusTriais
comerciais
e de serViços, bem como a
fixação do horáriO de funcionamenTo, e sua
cassação
caso
se
Tornem prejudiciais à saúde, ao ambienTe, ao sossego, à segurança e aos bons
COSTUmes,
fazendo cessar a aTividade ou deTerminando o
fechamenTO do eSTabelecimenTo."
EMENDA NO.

ConSTiTuinTe WALDECK ORNELA8

Pela
aprovação.
A
emenda objeTiva, sem
mais, apenas SUbSTiTUir na
redação
do
arT.
19,
"capuT",
e
no
§
20.
as
expressões
"serviços
públicos" por "funções públicas" que, sem
dÚVida,
é mais conVenienTe.

AUTOR:
Desse modo, conforme propõe o ConSTiTUinTe Waldeck Ornelas o InCISO V do arT. So., §
10.,
passará ~
Ter a seguinTe redação, suprimindo-se,
em consequêncla, o inciso VIII e renumerando-se os
demais

2C 0019-2

ConSTiTuinTe MAURíCIO CORRÊA

10.
j

IV
planejamenTo do desenvolVimenTo municipal, Inclusive o conTrole do uso do solo urbano, do ordenamenTO-TerriTorial e da uTi I ização das
vias e logradouros públicos."

Pela aprovação. A divisão do DISTriTo Federal em MunicípiOS é hOJe uma aspiração dos
seus
habiTanTes
e,
em 'nosso enTendimenTO, não arrepia
nenhum conceiTO Técnico

-8Parece-nos,
pois,
acerTado incluir, Tal
como propõe o i lusTre ConsTITuinTe Maurício Corrêa,
um
§
30. ao arT. ~9 do anTeprojeTo, com a seguinTe'redação:
·'ArT.

§

§

se,

~9

20.
30.

O dispopOSTO nesTe arTigo apl icaao DisTriTo Federal."

inTeg~almenTe,

EMENDA No.
AUTOR:

2C

No
primeiro
caso,
iSTO
é, das emendas
nos. 2C 0027-3 e 2C 0028-~, apreciamos pela
aprovação, de vez que versam sobre maTéria TipicamenTe
consTITucional e que se JusTificam na Lei Maior do
País,
em
razão
do acolhimenTo dos Municípios no
selo da Federação.
No
que Tange às emendas nos. 2C 0025-7 e
2C 0028-0, propomos o não-acolhimenTo em razão
de
versarem sobre maTéria eleiToral de ordem puramenTe procedimenTal, que deve figurar no Código eleiToral
ou
em
lei especial do mesmo nível, ou por
TraTarem de proibição que merece ser
inscriTa
em
lei complemenTaI" e não na ConsTiTuição.
Em
consequência, no arT. 60. do anTeprojeTo propomos
sejam
incluídas
apenas
dois
dos
parágrafos
sugeridos
pelo nobre ConsTITuinTe Arnaldo MarTins, os apresenTados com as emendas Nos.
2C
0027-3 ~ 2C 0028-~, passando essa dIspOSição a
Ter a seguinTe redação:

0023-~

ConsTiTuinTe MAURíCIO CORRÊA

"AI"T.

Pelo
não-acolhimenTo, em face das mesmas
razões expendidas na apreciação da emenda
No.
2C

I

002~-4.

-

EMENDA No. 2C D024-9

II -

AUTOR:

III -

ConsTiTuinTe ARNALDO MARTINS

60.

IV Pelo não-acolhimenTo. O disposiTivo que a
emenda visa modificar formula apenas
o
princípio
da eleTividade, o que não se compadece co~ a fixação de prazo para o mandaTo dos vereadores.
EMENDA No.
AUTOR:

§
20. Os PrefeiTOS e os Vereadores serão
submeTidos a julgamenTo peranTe
os
Tribunais
de
JUSTiça esTadUais."

2C DD25-7

ConsTiTuinTe ARNALDO MARTINS

Pelo não-acolhimenTo. Vide apreCIação das
emendas 2C 0027-3, 2C 0028-~, 2C 0029-0, que
versam sobre a mesma maTéria.
EMENDA No.
AUTOR:

Pelo não-acolhimenTo. A experiência recomenda cauTela quanTo à manipulação de TribuTos esTaduais
e
federais
aTravés
de
isenções
heTerônomas.
Nas
hipóTeses
de
necessidade
de
concedê-Ias,
deveria
isso
ser
feiTO aTravés de
convênios, quando envolvesse mais
de
uma
esfera
governamenTa I .

AUTO~:

2C 0027-3

ConsTiTuinTe ARNALDO MARTINS

menda no.

Pelo
acolhimenTo.
2C 0029-0.

EMENDA No.

EMENDA No.
AUTOR:

ConSTiTuinTe ARNALDO MARTINS

2C

Vide apreciação da e-

Pelo
não-acolhimenTo.
A emenda procura
ampl iar o princípio da imunidade e inviolabl I idade
do
mandaTo
dos vereadores, inscriTo no inciso II
do arT. 60. do anTeprojeTo,
de
modo
a
abranger
Também os PrefeiTos,
A
i mun i dade
e a i nv i o I ab i I i da de são gaoranTlas do mandaTo parlamenTar é
não
do
mandaTo
execuTivo.
EXisTem não como prlvi légios dos senadores, depUTados e vereadores,omas sim como
meios
de assegurar o bom e I ivre desempenho da represenTação popular. PorTanTo, não podem
ser
alargadas
para o mandaTO no ExeCUTivo, pois é conTra os possíveis abusos desse Poder que essas garanTias procuram proTegeI" o parlamenTal".

0028-~

EMENDA No.
AUTOR:

2C

003~-~

ConsTiTuinTe ARNALDO MARTINS
AUTOR:

menda no.

Pelo
acolhimenTo.
2C 0029-0.

ConsTiTuinTe ARNALDO MARTINS

Vide apreciação da ePsla aprovaçâo. u disposiTivo proposTo na
emenda guarda simeTria com o
proposTo
na
emenda
no, 2C
0028-~ e,
não Tendo sido numerado pelo au~or,
merece ser Incluido como § 30. do arT. 60. do
anTeprojeTo, "verbis":

EMENDA No. 2C 0029-0
AUTOR:

2C 0030-3

2C 0026-5

ConsTiTuinTe ARNALDO MARTINS

EMENDA No.

§
~o.
Os PrefeiTos e Vice-PrefeiTos serão
eleiTos denTre brasileiros maiores de vinTe
e
um
anos, e no exercício dos dl~eiTos pol íTicos.

ConsTíTuinTe ARNALDO MARTINS
"ArT.

Pela
aprovação
das
emendas
número
0027-3 e 2C 0028-~ e peloonão-acolhimenTo
das
mendas de números 2C 0025-7 e 2C 0028-0.

2C
e-

I

-

II -

60.

-7III IV §

j.o.

§

20.

Não
vemos, pois, como se possa acolher a
presenTe emenda, salvo alTerando, nas suas raízes,
Toda
o
concepção
que
nesTa
porTe
permeio
o
anTeprojeTo.

EMENDA No.
30.
São condições de elegibi idade de
no
exercícIo
dos
Vereador ser brasi leiro, esTar
pol íTicos
e Ter idade mínima de dezoiTo
direiTos

2C 0035-4

§

AUTOR:

ConSTiTuinTe WALDECK ORNELAS

anos"'.

EMENDA No 2C 0032-0
AUTOR:

ConsTiTuinTe ARNALOO MARTINS

Pelo
não-acolhimenTo.
O reconhecimenTo,
no próprio bojo da ConsTiTuição, de
que
os
seus
preceiTos
sobre
criação de MunicípIos serão descumpridos, não parece ser convenienTe.
As consequências da desobediência do TexTO consTITucional a respeiTo, além da nódoa
maior
da
inconsTiTucional idade,
devem consTa~ da leTra
da lei.

Pela
aprovação. A emenda melhora a redação do arT. j.o., § 20., do anTeprOjeTO, Tornando-a
imperaTiva"
e
eviTando
InTerpeTroções
desenconTradas. Merece, porTanTo, esse disposiTivo
passar a Ter a"segulnTe redação

§
20.
Os ESTados serão agrupados em Reglões e os Municípios em Áreas MeTropol iTanas,
0bedecidos
os reqUisiTOS eSTabelecidos nesTa ConsTiTUição e em lei complemenTar nacional.

EMENDA No.
EMENDA No.
AUTOR:

2C 0033-8

ConSTITuinTe NILSON GIBSON

ConsTiTuinTe DÉLIO BRAZ

Pelo
não-acolhimenTo. A compeTência pela
criação de Áreas MeTropol iTanas é TipicamenTe
esTadual e não deve ser Também conferida b União.
A
hipóTese levanTada pelo nobre ConsTiTuinTe - municípios I imiTrófes de dois ESTados - merece ser resolvido por aTo conjunTo dos ESTados e não
jusTIfica
a
inTerferência da União
no aTo c~iador de
Área MeTropol iTana.

EMENDA No.
AUTOR;

AUTOR:

2C 0036-2

2C 0034-6

ConsTiTuinTe WALDECK ORNELAS

Pelo não-acolhimenTo. A proposTa do anTeprojeTo é, ao efeTivar o reconhecimenTo
conSTITUcional
das Regiões de OesenvolvimenTo, o forTaleCimenTo dos ESTados, Tornando-os efeTivamenTe aparelhados para influir, de modo global, na pol íTica
de desenvolvimenTo da Região e; porTanTo; em Todos
os
planos, programas e projeTos nacionais que visem ou influam o e~paço regional.

o Conselho Regional - e
isso é uma proposTa inovadora e avançada do
anTeprOjeTO
foi
concebido
como
um
órgão acima dos conselhos das
agências ou enTidades federais de
desenvolvimenTo
reg j ona J
(sejam super I nTendênc j as como, por exemplo, SUDAMi
SUDENE,
SUDEPE,
e
SUDHEVEA,
sejam
insTiTUições financeiras, sejam insTiTUTOS específicos como o IBDEF) .

Acolhí"da parcialmenTe na redação do arTigo j.8 do anTeprOjeTo.

EMENDA No.
AUTOR:

O Conselho
Regional,
porém, esTá acima
dos Conselhos dei iberaTivos das agênCias e
insTITuições
regionais
de desenvolvimenTo. É uma conquiSTa regional propOSTa pelo anTeprojeTo, no senTido
de
harmonizar
Todas as inTervenções que se
façam, com a final idade de desenvolver
no
espaço
reg lona I.

ConSTITuinTe NILSON GIBSON

Pelo
não-acolhimenTo. O PlanejamenTO municipal não deve ser uniformizado, aumenTando,
aInda
mais,
a
verdadeira síndrome de SimeTria da
qual padecem os Municípios brasi leiros.
Os
cr-i Tér i os
devem
próprios e de
acordo
com
a
município.

EMENDA No.
AUTOR:

da é

ser diverSificados,
real idade
de
cada

2C 0038-8

ConSTiTuinTe NILSON GIBSON

Pelo nóo-acolhimenTo. O conTeúdo da emenpróprio de lei complemenTar.

EMENDA No.
AUTOR:

Nos
conselhos dei iberaTlvos dessas enTIdades exisTiró a represenTaçóo efeTiva
dos
ESTados,
conforme
propõe
o
anTeprojeTo no seu arT.
40., adOTando, ai íás, o grande número de sugesTões
que foram feiTas nesse senTido.

2C 0037-j.

ZC 0039-7

ConSTiTuinTe MAURíco FRUET

Pelo
não-acolhimenTo. A possibi I idade de
criação alTernaTiva de Áreas MeTropoliTanas
pelos
ESTados
ou
pelos
próprios
municípios, medianTe
convênio, não parece acerTado.
O problema
meTropoliTano
Transcende os
inTeresses simpl~smenTe municipais. Deve
ser
resolvido a parTir de um enfoque inTermuniclp~1 que,
IndubiTavelmenTe, merece resolução de nível
eSTadual
para
eviTàr que os local ismos inTerfiram em
prejuí~o das soluções mais adequadas.

-8
EMENDA No.
AUTOR;

2C

0040-~

ConsTiTuinTe MAURícIO FRUET

EMENDA No.
AUTOR:

2C 0043-5

ConsTiTuinTe MAURICIO FRUET

As ConsTiTuições de
da
de~a~cação
o
Se~viço
Geog~áflco do ExérciTo,
àquela época o único capaciTado, legal e Tecnica~enTe, a cu~p~ir a
Tarefa.

Prejudicada. A emenda deve se~ assim conSiderada pelo acolhimenTo da
redação
conTida
na
emenda no. 2C
00~8-4 ofereCIda pelo
i lusTre ConsTiTuinTe WALDECK ORNELAS, que é ~als ab~angenTe.

CO~
a
criação
do IBGE e, após ~S37, do
Conselho Nacional de Geografia, inTegranTe do
IBGE,
foram
sendo
absorvidas por essa Fundação as
Tarefas carTográficas
TerreSTres,
anTes
somenTe
desempenhadas pelo Serviço Geográfico do ExércITo.

Por
OUTro
lado,
como o zoneamenTO é um
dos mecanismos do conTrole muniCIpal sobre
o
uso
do solo urbano, não parece correTo dizer que o MunicípiO conTrole o zoneamenTO
e sim que esTe conTrole o solo medianTe o zonea~enTo.

Pelo

~S34

e

~S46,

não-acolhl~enTo.

incu~bia~

Assim, pelas DireTrizes e Bases da CarTOgrafia Brasi lelra, fixadas
pelo
DecreTo-Lei
no.
243/67, o Piando Car~ográflco Té~resTre BáSICO fico~ dividido enTre o
Plano CarTográfiCO BáSICO
do
ExérciTO
e
o
Plano CarTog~áfico Básico do IBGE,
cabendo à Fundação o esTabeleCimenTo, manUTenção e
coo~denação do SiSTema Geodésico Brasi lel~o.
ParalelamenTe,
o
IBGE, responsável pela
organização das bases carTog~áflcas e esTaTísTicas
censiTárlas, vem ai ImenTando e manTendo aTuai izada
uma base de dados conTendo Toda a legislação municlpal, esTadual e federal sobre I ImiTes Te~riTori
ais de Tbda ordem.
Essa base de dados é única no País, sendo
UTI I Izada semp~e que se neceSSITa de lançar
I ImiTes
em
ca~Tas
OficiaiS,
inclusive as carTas do
Serviço Geográfico do ExérciTo.

EMENDA No.
AUTOR;

ConsTiTITulnTe MAURíCIO FRUET

PelO
não-acolhimenTo.
O anTeprojeTo, ao
dispor no seu arT. 50. que os requisiTOS mrnimos e
a
forma para criação dos Municípios serão prevIsTos em lei co~ple~enTar naCional, não esTá
prejudicando
a aUTonomia municipal, mas sim, e Tão somenTe, eSTabelecendo que esses requisiTOS
esTarão
em lei nacional porque'os Municípios são inTegranTes da Federação.
Valém
aqui,
com
as devidas adapTações,
raZões se~elhanTes às que fora~ expendidas no exame da emenda 2C DDS-5.

EMENDA No.
EMENDA No.

2C

004~-S

2C 0044-3

AUTOR:

2C

0045-~

ConsTiTuinTe MAURíCIO FRUET

AUTOR: ConsTiTuinTe MAURícIO FRUET

Pela aprovação. A emenda Tem a ~ais absolUTa perTinência e ~erece aplauso, pois
ampl la
e
reforça a compeTência dos Conselhos Regionais. Cabe, po~TanTo, a Inclusão de um inciso VII no
arT.
30. do anTep~oJeTo, com a seguinT~ redação p~opos
Ta pelo i lUSTre ConsTiTuinTe Maurício FrueT.
"A~T.

30.

definir criTérios para elaboração
VII
de planos de refor~a agrár i a reg iona I e UT i I i zação
dos recursos naTurfais."

Pelo não-acolhimenTo. As expressões "e na
ConsTiTuição do respecTivo ESTado" não malTraTam a
auTonomia
municipal e se JUSTificam por uma quesTão
de
harmonia
no
âmbiTo
-dos
EsTados.
É
necessário não esquecer que hísTo~icamenTe no Brasi I algumas ConsTITuições eSTaduais
avançaram
no
TraTamenTo
dos Municípios, dando-lhes maior relevãncia do que a própria ConsTiTuição da
Repúbl ico
como,
"verbl graTia", a ConSTiTuição do ESTado do
Rio Grande do Sul que, desde a primeira repúbl ica,
já adOTara o "regime de carTas pr6prias" para cada
MunicípiO.

EMENDA No.
AUTOR;

EMENDA No.

2C 0046-0

ConSTiTuinTe MAURíCIO FRUET

2C 0042-7
/

AUTOR;

ConSTiTuinTe MAURíCIO FRUET

Pelo
não-acolhimenTo. CoexisTem em nosso
país, de o~ganização pol íTica federal, Três ordens
parciais de compeTência; a União (inclusive o DISTriTO Fede~al, sua capiTal), os EsTados e os Municípios,
esTes
exp~essamenTe,
acaso . prevaleça o
querer
do anTeprOjeTO desTa
Subcomissão.
Dessas
Três
o~dens emana~ leis federaiS, esTaduais e muniCipais, respecTIvamenTe. Acima dessas
Três
o~
dens,
há uma oUTra ordem de emanação JUrídica - a
Nação, considerada em sua ToTal idade, hoje
represenTada
na Assembléia Nacionál ConSTITuinTe, absTraída qualquer consideração de ordem
parCial.
A
lei
complemenTar
- "Iex legum" - por ser cogenTe
às Três ordens parciais. e
por,
TecnicamenTe,
a
elas sobrepor-se, à semelhança do que oco~re com a
ConSTiTuição e suas emendas, deve Ter uma
denominação
consenTânea
com
a
sua
real idade
de lei
nac i ona I.

Pelo
não-acolhimenTo.
O iTem V d~ § 1p.
do arT. So. do
anTep~oJeTo
TraTa
exaTa~enTe
da
compeTência exclu,slva dos Municípios e não da compeTênCia concorrenTe, que esT6 no § 20.
do
mesmo
arTigo.

EMENDA No.
AUTOR:

2C 0047-8

ConsTiTuinTe MAURíco FRUET

Pelo não-acolhimenTo. A mudança na esTruTuração do arTiculado do anTeprojeTO não nos parece
convenienTe
e pelos debaTes havidos na Subcomissão h6 senso comum de que não é
confusa,
co~o
susTenTa o nobre aUTor da emenda.
Ao
lado
disso, não parece salUTar que o
criTério da especial idade seja dado
pelo
p~óprio

-8Município,
mas
sim
em lei complemenTa~ eSTadual
exaTamenTe pa~a eviTa~ confl iTOS. Se é
ce~To
que
esses
confl iTos
podem
se~ ~esolvidos pelo Pode~
Judiclá~io, como p~eTende
o
nob~e
ConSTITuinTe,
não
menos
ce~TO é
Também que isso sob~eca~~ega~á
mais, a JUSTiça b~asi lel~a.

pamenTo
de ESTados e o vocábulo "área" para nominar o ag~upamenTo de Munlcfpios.

EMENDA No.

Po~TanTo, não nos parece convenienTe chade "Regiões" ao
ag~upamenTo
de
Municfpios,
que
não
Tem
seu
"STaTUS" dlminufdo pelo "nomem

2C 0048-6

O
C~iTé:Jo,
como cla~amenTe expl icado na
JUSTificação
do
anTep~ojeTo,
foi
o
da
func i ona I idade.

ma~

AUTOR:

ConSTiTUinTe MAURíCIO rRUET

Pelo
não-acolhimenTo.
O deSTaque dado
pelo disposiTivo aos se~viços ~emune~ados po~
Taxas
não
enf~aquece a
ga~anTia do di~eiTo de ação
do cidadão, nem diminui o seu alcance.
Todos
os
se~vlços
~ão ab~angidos.
"DaTa vênia", po~TanTo,
é esco~~eiTa a ~edação do anTep~ojeTo.

ju~is"

aT~ibufdo.

No
coso,
mais do que a designação dada,
vale a concepTual ização ju~fdico conSTITucional
do objeTO designado.

EMENDA No.
ÀUTOR:
EMENDA No.
AUTOR:

2C

OÓ54-~

ConsTiTuinTe ERALDO TRINDADE

2C 0049-4

ConsTiTuinTe MAURícIO rRUET

Pelo
não-acolhimenTo.
O ensino
de ~o.
já se enconT~a I iSTado na compeTência dos Munlcfpios e, quanTO a ensino de 20. g~au, não pa~e
ce convenienTe aT~lbuf-los aos
gove~nos
locais,
mesmo
em á~eas ca~enTes. As ações inTeg~adas pa~a
esse fim, nessas á~eas, podem se~ p~ocessadas medianTe aco~dos ou convênios.
g~au

Pelo
não-acolhimenTo.
C~ê-se necessá~ja
a ~essalva pa~a excepcJona~ os casos em que a
insolvência oco~~a po~ moTivos alheios à ~esponsabl
I idade da adminisT~ação municipal, que se
p~ocu~a
re~guardar de inTe~preTações abusivas do poder de
inTe~venção nos Munic(p-ios.
"In dublO",
OpTou-se
pela segu~ança da aUTonomia municipal, conTra possíveis.aTos de arbíTrio.

EMENDA No.
AUTOR:

EMENDA No.
AUTOR:

2C 0050-8

ConSTiTuinTe MAURíCIO rRUET

Pelo
não-acolhimenTo.
Com a devida vemanUTenção da exp~essão "divisfveis"
seria
necessá~ia
para a parTi lha p~oporcional e equiTaTiva do CUSTO da
aTividade
eSTaTal
geradora
do
T~ibuTO.
Ademais,
é exp~essão que não ap~esenTa
qualque~ dúvida de Jn~erpreTação, nem difiCUlTa
a
cobrança
das chamadas "Taxas de serviço", eSTando
o seu alcance já perfeiTamenTe assenTado na legislação, na dOUT~ina e na jU~lsp~udência.
nia,

a

2C 0055-9

ConSTiTuinTe VITOR BUAIZ

Pelo
não-acolhimenTo. A maTé~ia ~egulada
na emenda não se confo~ma na
noção
Ju~fdlca
da
compeTência municipal

EMENDA No.
AUTOR:

2C 0056-7

ConSTITuinTe CARLOS VIRGíLIO

Pelo não-acolhimenTo. O "capuT" e o § ~o.
da disposição p~oposTa pela emenda
~epeTe
"ipsls
ver-b j s··
a
~edação
do
a~T.
~8,
§
~o.,
do
anTep~ojeTo.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

005~-6

ConsTiTuinTe MAURícIO rRUET

QuanTO
ao
§
20., que apenas modifica o
as dei ibe~ações sob~e conTas dos
P~e
feiTOS,
e
ao § 3b., que eSTabelece duplo g~au de
ap~eclação nos cas~s de ~eJeição das
conTas,
medianTe
~ecu~so
"ex offfcio" pa~a a CO~Te rede~al
de ConTas, não vemos como nos
manifesTa~mos
peja
aceiTação.
quo~um

pa~a

Pelo
não-acolhimenTo.
Ao eSTabelecer as
compeTências TribUTárias, a ConSTiTuição deve
deI inear cla~amenTe os conTo~nos das incidências que
se~virão de base à
c~iação dos
T~ibuTOS
de
cada
esfe~a compeTenTe.

No
p~imei~o
caso,
po~
náo
se~
convenienTe. E, no segundo caso, po~que as
decisões sob~e conTas ~ão Têm naTu~eza judicial.

EMENDA No.

EMENDA No.

AUTOR:

2C 0052-4

ConsTiTuinTe MAURfCIO rRUET

Pelo
acolhimenTo, em face das ~azões ex007~-~,
do
postas na apreciação da Emenda no. 2C
ConsTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES.

AUTOR:

2C 0057-5

ConSTiTUinTe WALDECK ORNELAS

Pela
ap~ovação, com a
seguinTe subemenda
subSTiTUTiva que ofe~ece na condição de ~elaTo~:
Inclua-se,
no
CapíTulo
das Disposições
do anTep~oJeTo, um a~Tigo com
o
se-

T~ansITó~ias

EMENDA No.
AUTOR:

2C 0053-2

ConSTITUinTe MAURíCIO rRUET

guinTe

Da ~eceiTa T~ibuTá~ia da União redeSTinados, du~anTe, pelo menos, vinTe
anos
conseCUTivos,
3D/.
(T~inTa
po~ cenTO)
pa~a
compo~em os rundos Regionais
de
DesenvolvimenTo,
com
a
seguinTe disT~ibui9ão: Sul, 41- (quaTro por
"A~T.

de~al

Pelo
não-acolhimenTo,
O anTep~ojeTo reservou o vocábulo "Regiões" para designar o
agru-

Teo~:

se~ão

10cenTo); SudesTe,
2/.
(do i s
por
cenTo)
CenTroOesTe,
5/.
(cinco por cenTo); NordesTe
~~f.
(on~e
por cenTo); e NorTe 8/. (o i TO por cenTo) ."
Tem
razão o ilusTre ConsTiTuinTe Waldeck
Ornelas quando, na jusTificaTiva da presenTe emenda, anOTa:
"Hó
uma clara consciência sobre a necessidade de regionalização dos OrçamenTos da
União.
Com
iSTO preTende-se obTer Transparência sobre os
gaSTos em geral da União segundo as Regiões.
O grande desequi I íbrio exisTenTe, em níveis de d~senvolvimenTo, leva a
q~e
se
preTenda
Também
uma reorienTação especial dos novos invesTimenTos, por um
período
que
se
deseja
de
20
(vinTe)
anos,
para permiTir o incremenTo das regiões periféricas."
Por oÚTro lado, é hoje reconhecido e proclamado, sem qualquer dúvida, que para a
promoção
de
um processo JUSTO e equi I ibrado de desenvolvimenTo nacional, globalmenTe
considerado,
há
que
ser concedido às regiões em que o País se diVide e
que exibem hiSTóricas e
flagranTes
disparidades,
TraTamenTO
não somenTe diferenciado, mas com alTO
grau de efeTividade para permiTir as
medidas
deTerminanTes das imprescindíveis correções.
Para
que
ocorra
essa
efeTividade,
é
necessário que no TeXTO consTiTucional fique eSTipulado
que, duranTe período considerado adequado,
parTe da receiTa TribUTária da União seja
abandada, com o objeTivo de serem forTalecidos os Fundos
Regionais de DesenvolvimenTo.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

ConSTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pela aprovação. A emenda objeTiva Incluir
a expressão "associações"
no
TeXTO
do
preceiTO
conTido
no
arT.
~o.,
§
~o.,
do anTeprojeTo, de
modo a deixar clara a possibi I idade de os
Municípios
se associarem para execução das leis, serviços ou deCisões. Em decorrência,
o
arT.
~o.,
§
~o.,
do
anTeprOjeTO,
merece
passar
à segUinTe
redação:
··ArT.

a)

b)

o
aparTamenTo,
da receiTa TribuTória
da União, duranTe 20 anos, pelo menos,
de
30/. (TrinTa por cenTo), para serem
disTribuídos aos Fundos
Regionais
de
DesenvolvimenTo,
cuja
criação e funcionamenTO são considerados em CapíTUlo específico da ConSTiTuição;
a adoção do criTério a seguir apresenTado para a disTribuição dos mesmo recursos
aos
Fundos
Regionais
de
DesenvolvimenTo: NorTe,
8
(OiTO
por
cenTo)
NordesTe,
~~f.
(onze
por
cenTo); CenTro-OesTe,
5f.
(c i nco
por
cenTo);
SudeSTe, 2f. (dois por cenTo);
e Sul, 4f. (quaTro por cenTo).

É possível que Também aqui sejamos acusados de ulTrapassaI" os "miTes do Tema da Subcomissão;
TraTando
de
maTéria
financeira.
Pouco
imporTa! Como afirmou, de modo
lapidar,
o
nobre
ConsTiTuinTe
Luiz
AlberTo
Rodrigues, duranTe os
debaTes do anTeprojeTo:
"desenvolvimenTo
não
se
faz com discursos, foz-se com recursos."

EMENDA No.
AUTOR:

~o.

§
~o.
A União, os ESTados, o DiSTriTO Federal e os Municípios Têm o dever de cooperar para
a
real ização
dos
inTeresses nacionaiS e poderão
celebrar acordos, convênios e associações para
execução das'suas leis, serviços ou decisões."

EMENDA No.
AUTOR:

2C 0060-5

ConSTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pelo acolhimenTo, com a seguinTe subemenda SUbSTiTUTiva do relaTor:

§

30.

Inclua-se
no arT.
com a redação abaixo:
"ArT.

Dessa
forma,
e em consideração a que as
regiões em que se divide o
Brasi I
são
Cinco,
é
aqui
proposTo
que, no CapíTulo sobre as Disposições TransiTórias da ConSTiTuição, sejam
inTroduzidas
as seguinTes normas, de naTureza TribuTória
e Também direTamenTe relacionadas com
as
regiões
d~ desenvolvimenTo econômico:

0059-~

§

~o.

§

20.

~o.

do anTeprojeTo

um

~o.

§
30. A ConSTiTuição eSTadual poderó dispor sobre a criação de
Microrregiões
Homogêneas,
formadas
por
MunicípiOS limíTrofes, para fins de
desenvolvimenTo e InTegração."

A emenda é procedenTe e fOI exaUSTivamenTe SUSTenTada na bri IhanTe JUSTificação apresenTada
pelo
seu aUTor, i lusTre ConsTiTuinTe Luiz AlberTO Rodrigues.
AconTece, porém, que a noção de Microrregiões Homogêneas é mais geográfica
para
fins
de
planejamenTO
do que pol íTica e, porTanTO, Tem melhor senTido a previsão consTiTuicional se
deixar
seu
TraTamenTO no campo normaTivo do ConSTiTuinTe
eSTadual
A subemenda subSTiTUTiva ora apresenTada
Tem um caráTer mais redacional para melhor
compaTibi I Izar
o
TeXTO da emenda com a sisTemóTica do
anTeprojeTO.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

006~-3

ConsTiTulnTe\LUIZ ALBERTO RODRIGUES

2C 0058-3

ConsTiTuinTe ALFREDO CAMPOS

Prejudicada.
O anTeprojeTo assegura aos
Vereadores imunidade e inviolabi I Id?de, no
TerriTório
do Município, exaTamenTe pelas razões invocadas pelo eminenTe ConSTiTuinTe aUTor da
emenda.
A emenda eSTá,
a maTéria já consTa do
adequada.

porém, prejudicada, porque
anTeprojeTo,
com
redação

Pelo
acolhimenTO. A emenda visa a expl iciTar o parágrafo único do arT. 50. do anTeprojeTO
para declarar que
o referendo, necessório à criação de municipios,
será
exeCUTado
pela
JusTiça
E I e i Toral .
EsTe foi, Também, o enTendimenTo do RelaTor, que não o
declarou
expressamenTe
porque
a
compeTência
da JUSTiça EleiToral será defenída em
'ouTro capíTulo deSTa ConSTiTuição.

-11EMENDA No.
AUTOR:

2C 0062-1

em
virTude de inTerdependência Técnica que os municípios não podem superar.

ConsTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pelo
não-acolhimenTo. O duplo TraTamenTO
dado no anTeprojeTo eSTá absoluTamenTe correTo, Já
que
as
normas
sobre
remuneração de PrefeiTos e
Vice-PrefeiTos devem ser de compeTência
exclusiva
das Comaras municipais, segundo o princfpio decorrenTe da aceiTação consTiTucional
do
sisTema
de
"checks and balances."

Tais
serviços podem e devem ser exeCUTados com a inTerveníência dos municipios,
medianTe
convênio ou ajUSTe de OUTra naTureza, como prevê o
§ 40. do arT. So. do anTeprojeTO.
Parece-nos, pois, convenienTe não incluir
essa maTéria na compeTencia exclusiva do municipio
(arT. So., §10.).

EMENDA No.
EMENDA No.

AUTOR:
AUTOR:

ConSTiTuinTe LUIZ'ALBERTO RODRIGUES

ConsTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pelo
acolhimenTo. O acréscimo dos vereadores na norma conTida no arT.
80.,
"capuT" ,
ao
anTeprojeTo é salUTar.

EMENDA No.

Prejudicada
pelo' acolhimenTO
no. 2C 00:1.8-4 que, no mesmo senTido, foi
Tada pelo ConSTiTuinTe Waldeck Ornelas.

ConsTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pe J o não-aco I h i menTo.
No er-r . 30.
i nc isos I, II, III, IV, V e VI, não há nenhuma definição,
mas
sim enunciação de compeTências, maTéria
que, sem nenhuma dúvida, é eminenTemenTe conSTiTUcional pelo nfvel dos Conselhos Regionais.

Tar
Tal
correTo.

"DaTa .venia", deixar para lei complemenenunciação
não
é
nem
prudenTe,
nem

EMENDA No.
AUTOR:

da emenda
apresen-

2C 0064-8
EMENDA No.

AUTOR:

2C 0067-2

2C 0063-0

2C 0065-6

ConSTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODR_GUES

da redação
Pela
aprovação,
nos
TermOS
que, na condição de RelaTor, oferecemos na seguinTe subemenda SUbSTiTUTivo:
"ArT.
§

:1.0.

§

20.

§

30.

AUTOR:

2C 0068-1

ConSTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pelo
não-acolhimenTO.
O deTalhamenTo da
exempl ificação dos encargos ~unjcipais no bojo
da
ConSTiTuição
é uma velha aspiração dos Municfpios
e objeTiva, principalmenTe, diminuir
as
imprecisões
decorren~es
da fórmula geral conTida na expressão "pecul iar inTeresse municipal",
Tal
como
pusemos na apreciação da emenda no. 2C 0013-3.
A redação orIginai do anTeprojeTO decorreu de sugeSTão do InSTiTUTO Brasi leiro
de
AdminiSTração Municipal que, ~ob qualquer aspeCTO, Tem
uma longa experiênci~ no TraTamenTO
das
queSTões
municipais.
Por
oUTro
lado, com O acolhimenTó da emenda no. 2C
00:1.6-8, da aUToria
do
ConsTiTuinTe
Waldeck Ornelas, já foi adOTada a supressão do inciso VIrr DO arT. So., § 10.,
do
anTeprojeTO
e,
medianTe
nova redação, aTendida, em parTe, a proposição do i lusTre ConSTiTUInTe Luiz
AlberTO
Rodrigues

So.

EMENDA No.
AUTOR:
40.
As pecul iaridades locais, para
:1.0.
deSTe
efeiTo da variação o que se re'~re o §
arTigo, bem como o inTeresse municipal predominanTe mencionado neSTa ConSTiTuição, serão
definidos
em lei complemenTar eSTadual

2C 0069-9

ConSTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

§

O SUbSTiTUTivo
é
meramenTe redacional,
nado alTerando o conTeúdo da emehda proposT~ pelo
aUTor.

EMENDA No.

Pela
aprovação.
Deve-se, ai lás, elogiar
o complemenTO propOSTO ao iTem rIr do §20. do arT.
So. na pre~enTe emenda.
Desse modo, essa disposição merece passar.à segulnTe.redação:
"ArT. So.
§

:1.0.

§

20.

•

•

..
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..

..

•

..

..

•

..

•

..

..

..

..

..

..

•
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..

..

..
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..

2C' 0066-4

AUTOR: ConSTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES
IÍ

Pelo
acolhimenTO.
A Telefonia urbano e
rural, sem embargo de seu caráTer municipal
e
de
InTeresse
local, Tem sua implanTação condicionada
a planejamenTO eSTadual, bem como a suo
execução,

-

rII
implanTar programas de cons7r.ução
de moradias, bem como promover a melhoria das condições
habiTaciànals
e' de
saneamenTo básico da
população".

-uEMENDA No.
AUTOR:

EMENDA No.

2C 0070-2

ConsTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pelo
não-acolhimenTo da emenda pelas raexpendldas
na
apreolação
da
emenda
no.
200097~4,
de aUToria do i lusTre ConsTiTuinTe Mauricio Nasser.

___ ~ s

AUTOR:

ConsTiTUInTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pelo não-acolhimenTo. O conTeúdo da emenda se compaginaria, daTa vênia, com discipl inamenTO aTravés de lei ordinária.

EMENDA No.
AUTOR:
EMENDA No.
AUTOR:

2C

2C 0074-5

2C 0075-3

ConsTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

007~-~

ConsTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pela aprovação. Embora o inciso VI do arTigo ~4 seja abrangenTe
de Todas e quaisquer Vendas a vareJo, poderia a compeTência federal ou esTadual excluIr os oombusTíveis J íquidos ou gasosos
e lubrificanTes, reservando-os b incidênoi~ de imposTO únioo.
Por OUTro lado, a TribuTação
dessas
meroadorias
pelos
Municípios não inTerferiria na
pol íTioa eoorômioa federal a elas
aTinenTes.
Assim,
e. por
quesTões
de
Téonioa
legi~laTiva,
ofereça-se ao inoiso VI
do
arT.
~4
a
seguinTe
redação:

Pelo
não-acolhimenTo.
O I imiTe propOSTo
no anTeprojeTo resulTa de uma média das
sugeSTões
recebidas. OpTou-se por Três mi Ihões de habiTanTes
Tendo em viSTa que Municípios de menor VUlTO Terão
suas
conTas fisoal izadas por oómaras próprias nos
Tribunais de ConTas ESTaduais ou
pelos
Conselhos
de
ConTas
dos
Munioípios, de àmbiTo eSTadual. A
emenda apresenTada acarreTaria o aumenTO dos
despesas
oom inSTalações e pessoal, que muiTos Municípios não Teriam oomo enfrenTar.

EMENDA No.
AUTOR:

-VI
- vendas a vareJo, inolusive de oombusTívels I íquldos ou gasosos e de lubrifioanTes.-

2C 0076-1

ConSTiTuinTe LUIZ

ALBER~O

RODRIGUES

Pelo
não-aoolhimenTo, anTe as mesmas razões jó,exppSTas na apreciação da
emenda
no.
2C
0020-5.

EMENDA No. 2C 0077-0
EMENDA No.

2C 0072-7
AUTOR:

AUTOR:

ConSTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

ConsTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pela
aprovação.
O
anTeprojeTo procurou
concenTrar no MunicípiO os impOSTOS
que
Tivessem
como
fulcro
os bens imóveis, reTJrando b União a
TribuTação da renda auferida em deoorrênoia de sua
posse.
TodaVIa, em prol da uniformidade de TraTamenTo dessa espéoie de renda e oonsiderando que
a
adminiSTração de um imposTo munioipal sobre a renda Imobil iária exigiria nível
de
aperfeiçoamenTo
do
aparelho
fiscal
difíCi I
de viabIlizar-se em
mU1Tos munioípios, OpTou-se pela renúncia
a
essa
fonTe de reoursos fisoais que, embora pouoo represenTaTiva p~ra a União,
Tiva para as comunas.

EMENDA No.

será sem dúvida signifioa-

Pelo
não-acolhimenTo,
anTe as razões já
expOSTOS na apreoiação da emenda no. 2C 003-~ que,
no mesmo senTido, foi apresenTado pelo ConSTiTuinTe Mello Reis.

EMENDA No.
AUTOR:

ConsTiTuinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Pelo
não-aoolhlmenTo, em face da aoeiTação da propOSTa oonTida na emenda no. 2C 0059-~ de
InloiaTiva
do
próprio
aUTor
da
emenda
ora
examinada. A inolusão da expressão Torna a presenTe emenda um plus absolUTamenTe dispensável.

2C 0073-7
EMENDA No.

AUTOR:

ConSTITUinTe LUIZ ALBERTO RODRIGUES
AUTOR:

Pelo não-acolhimenTo.
Tem-se como despiclendo o acréscimo
da
expressão
-OU
inoenTivos
fiscals-.
QuanTo
ao
adendo -OU das parcelas de
imposTos a elas desTinadas-, considera-se
reSTrição a

2C 0078-8

oUJros

níveis de compeTéncío

l

não obsTonTe a

repercussão de Isenções eSTaduais
e
federaIS
na
disTribuição
da
receiTa TribuTária parTi Ihada. A
hipóTese, Todavia, pressupõe
a
sobreposição
aos
inTeresses meramenTe fiscaIs dos inTeresses nacionais ou eSTaduais. Essa pressuposição baseia-se na
renúncIa daquelas esferas de governo a paroelas de
sua própria renda TribuTária. Por que enTão
haverIam de ser penal izados com repasses de renda proporcionais bs suas perdas?

2C 0079-6

ConsTrTuinT~

DIONíSIO HABE

Prejudioada,
pelo
acolhimenTo da emenda
no. 2C
0057-5 da aUToria do eminenTe ConSTiTuinTe
WALDECK
ORNELAS, oom a subemenda SUbSTiT~Tiva que
oferecemos na oondição do relaTor.

EMENDA No.
AUTOR:

2C 0080-0

ConsTiTuinTe PAULO MACARINI

Pelo
não-acolhimenTo. A sugeSTão conTida
na emenda pareoe-nos oonvenienTe, mas para figurar

una
lei
fundamenTai ou orgânioa do muniolpio, não
sendo neoessárlo elevá-Ia
à
oaTegoria
de
norma
oonsTITuoional.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

DD8~-8

ConsTiTuinTe PAULO MACARINI

inTegralmenTe
aqui
O anTeprojeTO
não manTém a
"oompeTêncla de lei complemenTar nac10nal
para
a
criação de munícipios," como leu o i lusTre ConsTiTUinTe auTor da RresenTe emenda, mas
sim,
e
Tão
somenTe,
eSTabelece
que
a forma e os requisiTOS
mínimos para essa criação consTarão de lei oomplemenTar
nacional
em
face
de os Municípios Terem
passado a inTegrar a Federação. Quem cria
Municípios,
porém, conforme se verifioa da simples leiTura da primeira parTe do arT. 50. do anTeprojeTo,
é a lei complemenTar eSTadual.

Pelo não-acolhImenTo. TraTa-se de maTéria
mais adequada à lei fundamenTai do MunicípIo.
EMENDA No.
AUTOR:

2C OD82-6

EMENDA No.

ConsTiTuinTe PAULO MACARINI

2

C 0088-5

AUTOR: ConSTiTuinTe IVO CERSOSIMO
Acolhida com a

Pejo
não-acolhimenTo. DenTre as aTribuições dos Municípios, o anTeprojeTo enumerou a
manUTenção
do
ensino do primeiro grau, colooando-a
no
rol
das
compeTênoias
concorrenTes
ou
subsidiárias
(arT.
90., § 20., IV), na suposição
de.que os demais níveis de ensino devam ficar
sob
a responsabi I idade da OUTras eSferas de governo.

EMENDA No.
AUTOR;

2C 0083-4

ConSTiTuinTe IVO CERSOSIMO

Pejo
não-acolhmenTo. A maTéria quadra-se
melhor na discipl ina da lei orgónica OU
fundamenTal do Munioípio.

EMENDA No.
AUTOR;

2C

0084-2

ConsTiTuinTe IVO CERSOSIMO

Pelo não-acolhimenTo. TraTa-se de maTéria
aTinenTe à discipl ina- da lei orgânica ou fundamenTal do Munioíplo.

"ArT,
- LeI eSTadual regulará a criação
de Juízos Munioipais ou DisTriTais,
providos
por
bacharéis em DireiTO e conSTiTuídos de ~
I
JUSTiça de Paz e de Menores, com aTribuição de habi I i Tação e celebração de
oasamenTOS e de orienTação de menores;
II
Juizados
Espeoiais, singulares ou
coleTivos, para julgar, medianTe procedimenTo oral
e
sumaríssimo, pequenas causas e infrações penais
a que se não comine pena privaTiva de liberdade.
Parágrafo único.
Das decisões a que se
refere o iTem II caberá recurso a juízes
de
insTância superior,"
É
possível
que o assunTO seja objeTo de
apreciação
Também
pela
Subcomissão
do
Poder
Judiciário
e do MinisTério Públ ico,
A sua inserção no presenTe anTeprojeTo,
conTudo,
é
vál ida,
Tendo em visTa o seu oonTeúdo, de máximo inTeresse
muni~ipaJ, além de consubSTanciar
providência
de
premenTe necessidade nacional.

EMENDA No.
AUTOR;

EMENDA No.
AUTOR:

ConSTiTUinTe IVO CERSOSIMO

EMENDA No. 2C

0086-9

Pelo
não-acolhimenTo da emenda pelas razões
expendidas
na
apreciação
da
emenda
no.
200997-4,
de aUToria do i lUsTre ConSTiTuinTe Maurioio Nasser.

AUTOR:

D089-3

ConSTiTuinTe IVO CERSOSIMO

2C

0087-7

Nõo nos parece oonvenienTe e adequodo inserir Tal norma na ConsTiTuIÇÕO.
EsTa, no c:apíTulo
próprio, inSTiTuirá meoanismos que assegurem o
cálculo, conTrole e Transferência da
receiTa
reservada aos EsTados Municipios.

AUTOR:

As razões expOSTaS
0044~3
apl ioam-se

2C

0090-7

ConSTiTuinTe NESTOR DUARTE

Pelo não-acolhimenTo. "DaTa venia", a redação original do anTeprOJeTO, por ser mais flexível
e ampla, parece-nos mais própria para a maTéria TraTada no "capuT- do arT. 70.

EMENDA No.

ConSTiTuinTe IVO CERSOSIMO

Pelo
não-acolhimenTo,
na apreciação da emenda no. 2C

Pelo
não-acolhimenTo.
A emenda preTende
crlar
um
"Conselho
de
RepresenTanTes
dos
Municipios"
para ~companhar o cálculo das quo~as
do Fundo de ParTiclpaçõo dos Municipios,

EMENDA No.

ConSTiTUinTe IVO CERSOSIMO

EMENDA No.

2C

0085-~

Pelo não-acolhimenTo. O prlncípio da imunidade e da Invlolabi I idade
do
mandaTO,
por
SI
mesmo, já induz a limiTação às opiniões palavras e
VOTOS do parlamenTar, sendo, pois,
despicienda
a
expl ioiTação proposTa na presenTe emenda.

AUTOR;

seguinTe redação:

AUTOR:

2C

0091-5

ConSTiTuinTe NESTOR DUARTE

Pelo nõo-acolhimenTo.
prlmir os arT, ~9, 2D e 2~ do

A emenda visa'a suanTeprojeTo
e,
em

-Hconsequência, ~eTi~a~ da ConsTiTuição o T~aTamenTo
nos
das á~eas meT~opoJ iTanas, o que
não

EMENDA No.

"pe~missa

AUTOR: ConsTiTuInTe Maurício Nasser

venia",

EMENDA NO.
AUTOR:

2C

eorre~o.

D092-3

ConsTiTuinTe NESTOR DUARTE

Pelo
não-acolhimenTo.
P~eTende-se que o
TeXTo do anTep~ojeTo ~ep~esenTe um avanço em ~ela
ção à ConsTITuição vigenTe, inclusive po~ se~ mais
minucioso'e mais expl íciTO.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0093-1

ConsTiTuinTe NESTOR DUARTE

Pelo
não-acolhimenTo. O inTeresse nacional, no caso, sobrepõe-se ao eSTadual, sendo a lei
complemenTar
nacional o insTrumenTo adequado para
agasalhar os criTérios que prevalecerão.

EMENDA No. 2C
AUTOR:

0094-0

2 C 0096-6

Pelo não-acolhimenTo. O § 10. do arT. 70.
do anTeprojeTo, que refleTe
a
predominância
d~s
sugeSTões de normas sobre o assunTO, aTribUIu compeTência ao
ESTado,
medianTe
lei
complemenTar,
para
eSTab~lecer
criTérips
da
remuneração
dos
Vereadores.
QuanTO
às
prerrogaTivas dos Vereadores,
foram conTempladas no arTigo 60.,
inciso
II,
do
anTeprojeTo.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0097-4

Cons~iTuinTe MAURICIO NASSER

Pelo não-acolhimenTo. O i lusTre ConSTiTuinTe propõe norma que faculTa a criação
de
Força
Públ ica Municipal MiSTa, descendo a deTalhes quanTO a efeTivo, comando e OUTras mInúcias. Já
foram
apreciadas
emendas com o mesmo objeTIvo, opinando
pela sua não aceiTação, mesmo porque nada impede a
organização, medianTe lei municipal, de guarda municipal, segurança nOTurna e OUTras sugesTões
com
esse escopo.

ConsTITuinTe MAURICIO NASSER
EMENDA No.
AUTOR:

Pelo
não-acolhimeTo. Os aTuais PrefeiTos
e Vereadores esTão exercendo mandaTos com a
duração
de seis anos.
Eleição para governadores, senadores e depuTados federais, que se inveSTiram em
seus
respecTivos
mandaTos,
no, inicio desTe ano,
somenTe será real izada em 1990, o que, vale dizer,
que
com a prorrogação proposTa, os aTuais PrefeiTOS e Vereadores passariam a exercer mandaTos
com
a duração de 10 anos.

2C 0098-2

ConSTiTuinTe MAURíCIO NASSER

Pelo não-acolhimenTo. A maTéria eSTá conTemplada no arT. 60 e no arT. 90., I do anTeproje~O,

··da~a

sendo,

venia",

desnecessdr.o qualquer

alTeração, ainda porque aTribuiu-se
compeTência
para elaborar sua "lei
que é, sob OUTra denominação, a
lei
que alude o aUTor da emenda.

ao
Município
fundamenTai",
orgânica,
a

A proposTa parece-nos, porTanTo, incovenlenTe, deixando, por Isso, de ser acolhida.
EMENDA No.
AUTOR:
EMENDA No.
AUTOR:

2C

Pelo
não-acolhimenTo.
A emenda
visa a
conferir ao Vereador aTribuição enTre OUTras,
"de
fiscal izar os aTOS do Poder ExecuTivo, o CUSTO e a
execução de serviços e obras e a apl i cação dos recursos financeiros do Municipio."
A proposTa é despicienda porque" as aTribuições
sugeridas
são
inerenTes,
"porTanTo
inseparáveis,
do
bom
desempenho
do
mandaTo de
Vereador.

As Câmaras Municipais, como as Assembléias LegislaTivas, Câmara dos DepuTados e Senado Federal,
se, de um lado, não deTêm mais o monop61 io
da inici~Tiva da lei, ampl iaram seu poder de
conTrole
e
fiscal izaçã~ sobre a admi~isTra~ão e, em
especial, a execução orçamenTária.

É

ConSTiTuinTe MAURíCIO NASSER

0095-8

ConsTiTuinTe MAURICIO NASSER

de
incluir
proposTa.

2C 0099-1

pois, que não há necessiade
evidenTe,
a
norma
conSTiTucional
no
TeXTO

Pelo não-acolhimenTo. A emenda, na real idade, visa a acrescenTar ao iTem I do
arT.
60.,
final,
as
expressões "permiTida a reeleição".
A
orienTação predominanTe no
seio
da
Subcomissão,
como,
de
resTo, nas suas congêneres, conforme se
verifica pelos anTeprojeTos já apresenTados, é
de
eviTar, a qualquer nível, a reeleição.
Ademais, como esTa maTéria eSTá eSTreiTamenTe vinculada à duração dos mandaTos (de
PresidenTe
da Repúbl ica a PrefeiTOS, não nos parece oporTuna sua inclusão, nesTa fase de elaboração
do
anTeprojeTo
da ConsTiTuição, como iniciaTiva isolada desTa Subcomissão.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0100-8

ConSTiTuinTe Maurício Nasser

Pelo não-acolhimenTo.
Os incisos I, II e
III da emenda já consTam do anTeproJeTo, no arTigo
14,
incisos
I,
III
e V.
A isenção preVISTa na
parTe fInal do § 10. da emenda invade a
compeTência
~ribuTáría
federal, corroborando para enfraquecer o principio cOnsubSTanciado no arTigo 16 do
anTeprojeTo.

-15QuanTO às parTIcIpações no produTo da arrecadação de imposTos esTaduais e
federais,
proposTa
no
§
10. da emenda, preferiu-se não enTrar
no mériTo da proposição, Tendo-se o RelaTor, desde
o início, I imiTado ao problema da fixação das compeTências TribuTárias munIcipais, consideravelmenTe
ampl iadas
segundo
os
arTigos 12, 13 e 14 do
anTeprojeTo.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

EMENOA No.
AUTOR:

ConSTiTuinTe JOSÉ OUTRA

Pelo
não-acolhimenTo.
A redação dada no
anTeprojeTO parece-nos mais con~enienTe.
Por OUTro lado, o dispOSTO no § 20. apresenTado com a emenda eSTá prejudIcado pelo
acaTamenTO
da emenda no. 2C 0001-0 da aUToria do i lusTre ConSTiTuinTe Mel lo Reis.

0101-6

ConsTiTuinTe MAURíCIO NASSER
EMENDA No.

Pelo não-acolhimenTo.
apreCiação da emenda
no.
2C
aUTor.

EMENDA No.
AUTOR:

2C 0107-5

2C

Vide parTe final da
0100-8,
do
mesmo

0102-4

ConsTITuinTe MAURíCIO NASSER

Pelo não-acolhimenTo.
O arTigo J4 do annos incisos I a V, ab~ange o
p~OpOSTO
nas ai íneas "a" e "c" da emenda. QuanTo ao p~opos
To na ai ínea "b" - "imposTo sob~e veículos auTomo-

AUTOR:

2C

0108-3

ConSTiTuinTe JOSÉ DUTRA

Prejudicada.
Tendo
sido
sugerida neSTe
parecer, quando da apreciação
da
emenda
no.
2C
0059-1, a aprovação da proposTa do I lUSTre ConSTiTuinTe Luiz AlberTo Rodrigues no senTido de que se
inclua
no
arT.
10., § 10., do anTeprojeTO e expressação "associações,"
Tornou-se
perfeiTamenTe
dispensável
adOTar
dispOSição
específica
nesse
senTido.

Tep~oJeTo,

Tendo faTO ge~ado~ a p~opriedade e a Transmissão desTes ", esTa~ia melhor na compeTência âos
ESTados,
nada impedindo, no enTanTo, que parTe de
sua ~ecelTa fosse parTi Ihada
com
os
Municípios,
como preceiTua a ConSTITuição vigenTe.

EMENDA No.

2C

0109-1

To~es,

EMENDA No.

2C

0103-2

AUTOR:

ConSTiTuinTe JOSÉ DUTRA

Pelo
não-acolhimenTo.
A regra geral que
·norTela o TraTamenTo consTiTucional da inTervenção
nos
Municípios
inspira-se
no "princípiO da nãoinTervenção". Por esse mOTivo, os casos de
inTervenção devem ser ma~cados pela excepcional idade.

AUTOR:. ConsTiTuinTe VIVALDO BARBOSA
previSTO
acolhido.

Em
na

caso de inTervenção
o
emenda
não
merece
ser

consequência~

presenTe

Pelo não-acolhimenTo. T~aTa-se de maTé~ia
mais condizenTe por disclpl inamenTo aT~avés da lei
fundamenTai do MunicípiO.
EMENDA No.
AUTOR:
EMENDA No.
AUTOR:

2C

Pe I o não-aco I h i menTo. ·TraTa-se de maTéria
mais adequada à veiculação aTravés da
lei
fundamenTal do Município.

AUTOR:

EMENDA No. 2C

Pelo não-acolhimenTo. A maTé~ia é objeTo
do arTigo 60. do anTeprojeTo,
que
eSTendeü
para
Todos
os
MunicípIOS
a
compeTência de edição da
pr6pria lei fundamenTai.

AUTOR:

2C

ConSTITuinTe JOSÉ DUTRA

0105-9

ConSTiTuinTe VIVALDO BARBOSA

EMENDA No.

ConSTITuinTe JOSÉ DUTRA·

Pelo não-acolhimenTO. A maTéria preSTa-se
a dlscipl inação por lei - no caso a lei
fur.damenTal do Município.

AUTOR:
2C

0110-5

0104-1

ConsTITuinTe VIVALDO BARBOSA

EMENDA No.

2C

Pejo
não-acolhimenTo.
A represenTação
pariTária, Também acolhida no ProjeTO Affonso Arinos Tem a vanTagem de pressupor declsõ~s equiTaTIvas e democráTicas, o que 'poderia não aconTecer na
hip6Tese de desequi I íbrio numérICO enTre os represenTanTes das parTes.
A paridade, em se
TraTando
de
6rgpos
federais,
será
razoável e suficienTe
para assegurar aos EsTados uma orienTação de inTeresse regional e nacional.

0106-7
2C 0112-1

EMENDA

~o.

AUTOR:

ConSTiTuinTe JOSÉ DUTRA

ConsTiTuinTe VIVALOO BARBOSA

Pelo
não-acolhimenTo. As maTérias TraTadas na presenTe emenda f'i cam me I hori nscr i Tas
nÇ)
_ TeXTo da '"Le í FundamenTa I" de cada Mun i c í p i o.

Pelo n~~-acolhimenTo. Conforme já expusemos na apreciação de ouira emenda
apresenTada
no

-16mesmo senTido, pela proposTa do anTeprojeTo, o Município é TraTado como um novo
membro
componenTe
da
Federação
e, porTanTo, deve Ter os requisiToS
míminos para a sua criação inscriTos em
lei
complemenTar nacional.

EMENDA No. 2C
AUTOR:

01.1.9-9

ConSTiTuinTe JAIRO CARNEIRO

Pela aprovação.
A presenTe emenda merece
ser acolhida, sob elogios, de vez que concreTizará
grande
aperfeiçoamenTo na redação do anTeprojeTO.
EMENDA No. 2C
AUTOR:

001.1.3-0
O
inciso
IV
do
arT.!.!. do anTeprojeTO
deve ser redigido, Tal como propõe o aUTor da presenTe emenda, do seguinTe modo:

ConsTiTuinTe JOSÉ OUTRA

"ArT.!.!..

Pelo não-acolhimenTo. "DaTa venla", a denominação "consTiTuição municipal" não parece mais
convenienTe
do que "lei fundamenTai" UTi I izada no
anTeprojeTo, em especial porque, além
de
ser
um
sinônimo, Tem a vanTagem de disTinguir a carTa municipal da dos ESTados e da República.

I

-

II III -

EMENDA No.
AUTOR:

IV
- O Tribunal de JUSTiça do ESTado der
provimenTO à represenTação para assegurar a observência
de princípios indicados na ConSTiTuição do
ESTado, bem como prover à execução de lei, de
ordem ou de decisão judicial."

2C 01.1.4-8

ConsTiTuinTe JOSÉ DUTRA

Pela
aprovação. A emenda vem corrigir um
equívoc9 reaacional no anTeprojeTo,
aperfeiçoando
o TeXTO do arT.!.!., § 30. PorTanTo, nessa disposição, onde eSTá escriTo "AssembléIa Nacional" devese escrever Assembléia LegislaTiva.

EMENDA No.

AUTOR:
EMENDA No.

2C 01.1.5-6

AUTOR: ConsTiTuinTe JOSÉ DUTRA

A redação original
Pelo não-acolhimenTo.
do arT. 70. do anTeprojeTo, por ser mais fle~ível,
deve prevalecer.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

P.elo
não-acolhimenTo.
A emenda objeTiva
afirmar, ~o arT 1.0., "capUT" , do anTeprojeTO que o
Brasi I é uma "Repúbl ica democráTica e FederaTiva",
o que, no
nosso
enTendimenTO,
foge
à
Tradição
repub I i cana.
Com
efeiTO, Todas as ConsTiTuições anTeriores não declaram, além da forma
de
ESTado
da
República brasi leira, oUTrq qual ificaTivo de qualquer espéCie.

EMENDA No.

Pela aprovação. Com a subemenda subSTiTUTiva que se oferece, e que
objeTiva
adoTcr-se
o
conTeúdo
da emenda em exame na redação do § 1.0.,
cuja inclusão ao arTigo
60.
do
anTeprojeTo
foi
propOSTa,
ao
apreci'ar-se a emenda no. 2C 0028-1.,
do eminenTe ConsTiTuinTe ARNALDO MARTINS.
Em decorrência, o § 1.0.
rece passar à seguinTe redação:

do arTigo 60.

me-

"§
1.0.
~
Os PrefeITOS ~ Vice-PrefeiTos
serão eleiTos, por maioria absoluTd de VOTOS, denTre
brasileiros
maiores
de vinT~ e um anos e no
exercício de seuS direiTO pol íTicos~.

AUTOR:

AUTOR:

2C

01.21.-1.

ConSTiTuinTe JAIRO CARNEIRO

Pelo não-acolhimenTo.
A prévia aUTorização legislaTiva, como condicionanTe inafaSTável da
inTervenção
nos MunicípiOS, não aTende à regra da
imediaTidade que, quase sempre, se exige nos
aTOs
dessa naTureza.
A
redação
do
anTeprojeTO,
parece-nos mais convenienTe.

EMENDA No.
AUTO~:

2C

ConsTiTuinTe JAIRO CARNEIRO

01.1.6-4

ConsTiTufnTe JOSÉ DUTRA

EMENDA No.

2C 01.20-2

no

caso,

2C 01.22-9

ConSTiTuinTe

JAI~O

CARNEIRO

01.1.7-2
Pelo
não-acolhimenTo.
O conTeúdo da emenda já se acha parcialmenTe agasalhado na
redação do arTigo 1.0.

ConSTiTuinTe JOSÉ DUTRA
i

Pe I o
não-aco I h i menTo. A m,aTér i a não Tem,
"daTa venia", perTinência conSTiTU~Jonal.
EMENDA No.
AUTOR:

2C

001.1.8-1.

EMENDA No. 2C 01.23-7

ConsTiTuinTe JAIRO CARNEIRO
AUTOR:

Pelo não-acolhimenTo.
A ~aTéria da emenda, por si mesma, é incompaTível com um TraTamenTO
aTravés de formulação normaTIva al~ernaTiva.

ConSTiTuinTe JAIRO CARNEIRO

Pelo
não-acolhimenTo.
O cOr.lTeúdo da emenda já se consubsTancia no § 1.0. do arT.
1.0.
CapíTulo I - Disposições Gerais.

nEMENDA No.
AUTOR:

2C

EMENDA No.

0~24-S

~onsTiTuinTe

3AIRO CARNEIRO

Pela
aprovação.
A
emenda aperfeiçoa a
redação do iTem IV do § 20. do arT. So.
do
anTeprojeTo, que passará ao seguinTe Teor:
"ArT.
§

20.

I

-

So.

AUTOR:

2C

0~30-0

ConsTiTuinTe

LAVOIS~ER

MAIA

Pelo
não-acolhimenTo.
A criação de Tribunais de ConTas pelos Munl,cíp,os
de
modo
geral
imporTaria
em aumenTo·de despesas com InsTalações
e pessoal Técnico especial tzado,
que
muiTos
não
eSTariam em condições de suporTar.
Também a criação de Conselhos de ConTas
Municipais
não
seria
imprescindível,
de Vez quJ suas aTribuições podem
ser exercidas por câmaras
especiais
criadas
nos
Tribunais de ConTas dos ESTados.

II III -

o

EMENDA No.

IV
manTer, com a
ensino de primeiro grau."

EMENOA No.
AUTOR:

2C

cooperação do EsTado,

0~2S-3

ConsTiTuinTe CÉSAR CALS NETO

Pelo não-acolhimenTo, de vez que essa maTéria já se enconTra amplamenTe regulada no
anTeproJeTo
e
foi objeTo da emenda no. 2C
0003-6 da
auTor ida do consTiTuinTe Mel lo Reis.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

Pelo não-acolhimenTo.
~ emenda é
genérica, deixando de aponTar os disposiTivos
que
quer
modificados.
Por ouTro lado, alguns de seus disposiTIvos Já figuram no anTeprojeTo, enquanTo
que
ouTros col idem com os criTérios adoTados em conson6ncia com as sugesiões
.

AUTOR:

2C

ConsTiTuinTe ALEXANDRE PUZYNA

Pelo
não-acolhimenTo.
TraTa-se de maTéria que, pelas suas Implicações,
se
enquadra
em
capíTulo
especial, cUJo apreciação esTaria na órbiTa
de
compeTência
da
Subcomissão
do
Poder
LegislaTivo.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0~32-6

ConsTiTuinTe ALEXANDRE PUZYNA

0~26-~

ConsTiTuinTe CÉSAR CALS NETO

EMENDA No.

AUTOR:

2C

0~27-0

Pelo
não-acolhimenTo, em face das razões
exposTas na apreciação da emenda no. 2C
OOSO-S.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0~33-4

ConsTITuinTe ALEXANDRE PUZYNA

Pelo
não-acolhimenTo.
3ulgou-se
que o
conTeúdo da emenda eSTaria mais adequapo para
figurar em conTeXTO de legislação ordinária.

ConsTiTuinTe ELIEL ROORIGUES
EMENDA No.

2C

0~34-2

Pelo não-acolhimenTo. Na verdade, a emenda deveria ser considerada prejudicada, em face do
disposTo
no incIso II do arT. 60. do anTeprojeTo.

AUTOR:

EMENDA No.

Peja
aprovação
parciaJ,
no que Tange à
manuTenção do valor real dos subsídios,
na
forma
do
parágrafo único do arTigo 80., cuja inclusão é
proposTa na ãpreciação da emenda no. 2C OOO~-S, de
aUToria do eminenTe ConsTITuinTe Mel lo Reis.

AUTOR:

2C

0~28-8

ConsTITuinTe ISRAEL PINHEIRO FILHO

Prejudicada.
Há
omissão
insanável, de
vez que o auTor da emenda só remeTeu a
jusTiflcação sem expliciTar o conTeúdo da sua proposTa.

EMENDA No.
AUTOR:

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0~29-6

ConsTiTuinTe LAVOISIER MAIA

Pelo
não-acolhimenTo.
Na redação aTuai,
eSTá assegurada a auTonomia do
Município,
quanTo
aos
subsídios dos Vereadores.
Crê-se necessário,
Todavia, o esTabelecimenTo, por
lei
complemenTar
esTadual,
de criTerios gerais para a sua fixação,
os quais deverão ser observados pelas comunas.

ConsTITuinTe ALEXANqRE PUZYNA

2C

0~3S-~

ConsTiTuinTe FIRMO DE CASTRO

Prejudicada pela adoção de OUTras emendas
e, inclusive, por
subemendas
adiTivas
proposTas
pelo
próprio
relaTor, as quais, embora com OUTra
eSTrUTura redacional, abrangem as idéias
conTidas
nesTa
emenda
de
aUToria do I lusTre consTITuinTe
Firmo de CasTP~.
Por ouTro lado, no que se refere ao § 40.
da emenda, parece-nos não ser o seu conTeúdo
adequado
à
permissão consTiTucional, merecendo, por
esse mOTivo ser InscriTo em lei complemenTar.

-wEMENDA No.
AUTO~:

2C

Município
criará
um
Conselho
regulará as suas aTribuições.

0~36-9

ConsTiTuinTe LíDICE DA MATA

Pelo
não-acolhimenTo, em fase das mesmas
razões exposTas na apreciação das emendas
no.
2C
009-7 e 2C ~~S-6.

I

AUTOR:

2C

QuanTo
conTém no. § ~o.

AUTOR:

manifesTar-se,
peranTe a Câmara de
sobre o orçamenTo municipal a ser
vo-

II
- fiscal izar o desempenho da adminisTração
municipal,
no
curso
da
execução
orçamenTária,
manifesTando-se peranTe a Câ~ara de
Vereadores, sempre que julgue necessário;

aprovação
parcial. ATravés da nova
Pela
da
emenda
redação dada ao arT. 80. na apreciação
2C 0063-D do i lusTre ConsTiTuinTe LUIz AlberTo Rodrigues, foi acrescenTado o Termo "Vereadores."

2C

e

0~37-7

ConsTiTuinTe LíDICE DA MATA

EMENDA No.

Ouvidores

§
~o.
- Ao Conselho de Ouvidores, consTiTuído de represenTanTes da comunidade, em especial
de
enTidades
econômicas,
profissionais e CUlTUrais, compeTirá:

Vereadores,
Tado;
EMENDA No.

de

ao
resTanTe
opTa-se pelo que se
do arT. 70. do anTeprojeTo.

III
receber
queixas
da comunidade a
respeiTO do funcionamenTo da adminiSTração municipal e encaminhá-Ias aos orgãos compeTenTes, providenciando, ~uando for o caso, medidas de
apuração
da responsabi fidade dos servidores municipaiS.
§
20. - Os membros do Conselho de Ouvidores serâo eleiTos, por voTO direTo e
secreTO,
em
sufrágio
universal
e exercerão suas aTribuições
graTuiTamenTe.

0~38-S

ConsTiTuinTe LíDICE DA MATA

Pelo
não-acolhimenTo.
O TraTamenTO dado
pelo anTeprojeTo à inTervenção nos Municípios, que
adoTa regulação semelhanTe à apresenTada no resulTado dos Trabalhos da Comissão "Affonso
Arinos
e
que
foram
enviados a esTa Subcomissão na fase-de
sugesTáo, parece-nos mais compleTo e perTinenTe.
NOTe-se,
ademais, que esse TraTamenTo já
aperfeiçoado pelo acolhimenTo da emenda no. 2C
0~~9-9
de aUToria do ConsTiTuinTe Jairo Carneiro.

§
30. - Será conferida legiTimidade processual ao PresidenTe
do
Conselho
de
Ouvidores
para
represenTar, peranTe o Poder Judiciário, sobre qualquer abuso de aUToridade, desvio de
poder
ou má apl icação de recursos públ icos."

EMENDA No.

2 C

0~40-7

AUTOR ConsTiTuiTne VIRGÍLIO TÁVORA

foi

EMENDA No.
AUTOR:

2C

Pelo
não-acolhimenTo. Valem para esTa as
razões exaradas na apreciação da emenda
no.
2
C
0~29,
de
aUToria do eminenTe ConSTiTuinTe Lavoisier Maia.

0~39-3

ConsTiTuinTe VIRGíLIO TÁVORA
EMENDA No.

Pela aprovação. A emenda visa a preencher
uma lacuna nos Municípios brasi leiros, noTadamenTe
os
de menor porTe, que não conTam, no seu âmbiTO,
órgão específico de conTrole de sua adminisTração.
Não admira, pois, a frequéncia, aTé monóTona, com que se lêem noTícias sobre o
empreeuismo,
a malversão de dinheiros públ icos e os abusos
e desvios de poder, que ocorrem em muiTas
comunas
do vaSTo TerriTório nacional.
Por
esTar
a falTar uma enTidade que, em
nome do povo, exercer, sem peias, vlgi lâncla consTanTe sobre a conduTa públ ica dos adminisTradores,
à maneira do "ombudsman" escandinavo.
Na fase de elaboração do anTeprojeTo inicial, esTe RelaTor já havia cogiTado da adoção
de
órgão semelhanTe, proposTo pelo eminenTe ConsTiTUinTe Onofre Corre0, sob a denominação de "Conselho
de
Cidadãos", em sugesTão de norma, a qual deixou
de ser acolhida apenas pela eSTruTuração e regulação com que se apresenTava. Melhor refleTindo agora, dianTe da eSTruTuração oferecida
pelos
i lusTres aUTores, apraz-me inTegrar ao novo anTeprOjeTO a presenTe emenda, vazada na redação da
emenda
subSTITUTiva, abaixo:
"À
Secção IV,
o seguinTe arTigo:

do CapíTulo III,

inclua-se

"ArT. - Como órgão subsidiário de conTrole da aTividade municipal, a
lei
fundamenTai
do

AUTOR:

2C

0~4~-S

ConsTiTuinTe VIRGíLIO TÁVORA

Pelo
não-acolhimenTo.
Em
que
pese
ao
elogiável escopo dos i lUSTres aUTores, de reforçar
as
finanças
municipais,
deixa-se de incluir, os
imposTos Indicados na compeTência dos
Municípios.
O
primeiro
sobre
o
lucro
nas
Transmissões
Imobil iárias por ser imposTo sobre a
renda,
cujo
TraTamenTO de compeTência exclusiva da União, conforme já se aSSinalou na apreciação da emenda
no.
2C
072-7,
do
eminenTe ConSTiTuinTe LUIZ AlberTO
Rodrigues, acolhida para reTirar-se da compeTência
muniCipal
o
imposTo de renda sobre bens imóveis,
que figurava no anTeprOjeTO.
QuanTo ao impOSTO sobre o faTuramenTo das
microempresas, há Toda umq legislação que a prOTege conTra os rigores do fisco, embora muiTO vá! Ida
a ressalv.a da emenda de afasTar a Incidência,
sobre
elas, de OUTros imposTos sobre a produção e a
circulação.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0~42-3

ConSTiTuinTe JORGE LEITE

Pelo
não-acolhimenTo. Conforme fundamenTamos na jusTifição do anTeprojeTo chegou
a
hora

wde a ConsTiTuição brasIleira alTerar o federal ismo
dual e expl iciTar a inTegração dos
Municípios
no
seio
da
Federação,
Tornando, assim, expl íciTo o
que Já vem impl íciTO desde a ConsTiTuição de ~934.

EMENDA No.

Não
parece,
"daTa máxima venia", procedenTe o argumenTo de que, com essa inTegração,
os
ESTados
não poderão efeTivar InTervenções nos Municípios, Ja que, pela própria concepção do
anTeprojeTo,
o
federal ismo
brasi lelro é conTemplado
com órbITas de poder e compeTências harmônicas.

nos
Termos da seguinTe
Pela
aprovação,
que
visa,
Tão
subemenda subsTITuTiva do relaTor
denomInação
Áreas
somenTe,
manTer
a
MeTropol iTanas.

AUTOR:

o arT.
Por OUTro lado, c~nforme prescreve o arT.
deiSo. do anTeprojeTo os MunIcípios brasi lelros
xam
o "regime de leis orgónicas esTaduaIs" e passam ao "regIme de
carTas
próprias",
criam
suas
próprias leis fundamenTais, o que, porTanTo, afasTa o argumenTo, conTido na jusTificaTiva
apresenTada pelo relaTor desTa emenda, sobre a inviabl I idade de os ESTados criarem leIs orgónicas para
os
seus
Municípios em razão do anTeprojeTo Ter assegurado seu ingresso no seio da Federação.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0~43-~

ConsTiTuinTe

30~GE

LEITE

Prejudicada,
em
razão do acolhimenTo da
emenda no. 2C
0~~9-C que alTerou a
redação do anTeprojeTo nessa parTe, Tornando-a mais abrangenTe.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

Pelo não-acolhimenTo. A redação imperaTIva do § 30. do arT.
~8
não
parece
convenienTe,
pois
reTirará do legislador municipal a liberdade
para adoTar ou não sua própria
CôrTe
de
ConTas,
quando Tenha mais de 3 mi Ihões da habiTanTes.
A redação
do
essa liberdade, no caso,
melhor.

AUTOR:

2C

anTeprojeTo,
assegurando
"permissa venia",
é
bem

ConsTiTuInTe MAX ROSENMANN

2~

Desse
modo, acolhe-se c emenda, passando
do anTeprojeTo à seguinTe redação:

"ArT.
2~.
As Áreas MeTropoliTanas serão
geridas por um Conselho MeTropol iTano,
assessorado, por órgão Técnico a ele subordinado".

EMENDA No.
AUTOR:

Pelo
não-acolhimenTo.
A composição dos
Conselhos MeTropol iTanos, parece-nos
será
melhor
TraTada
pela
lei complemenTar eSTadual. Por esse
mOTivo, julgamos deva ser manTida a redação originai do anTeprojeTo.

AUTOR:

0~49-~

ConsTITuinTe Mauro Miranda

em
parTe, nos Termos da
Pela
aprovação
emenda no. 2 C 00SO-5 do ConsTiTuinTe Luiz AlberTO
Rodrigues
e da submenda sUbsTiTuTiva que ofereceMicrorremos para essa emenda. A organização das
ser
objeTo
da legislação
giões,
porém,
merece
esTadual
QuanTo ao TraTamenTO das Áreas MeTropol iTanas, parece-nos mais convenienTe
a
redaçõo
do
anTeprojeTo com o aperfeiçoamenTo inTroduzi~o pela
emenda no. 2 C 0~48-2 do eminenTe ConsTiTuinTe Max
Rosennann.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0~50-4

ConsTiTuinTe MAUR0 MIRANDA

Pelo
não-acolhImenTo.
O anTeprojeTo,
"daTa venia", no arT. ~8, § 20., esTá absoluTamenTe
correTo,
pois
o
processo para aprovação das
conTas do PrefeiTo é especial. Não há que
confundir
processo
especial com processo privi legiado.
No caso, porTanTo, o quorum
de
dei Iberações
das
Cómaras
deve ser qual ificado, pelo que merece ser
manTida a redação do anTeprojeTo.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0~5~-2

ConsTiTuinTe MAURO MIRANDA

Pelo não-acolhimenTo,
Tes razões:

a)
2C

2 C

0~45-8

ConsTiTuinTe MAX ROSENMANN

EMENDA No.

0~48-2

0~44-0

ConsTiTuinTe 30RGE LEITE

EMENDA No.

2 C

0~4S-S

ConsTiTuinTe MAX ROSENMANN

no caso da alTeração preTendida para o
arT. 90., inciso I, porque
o
próprio
arT. 90., no se~ § ~o., inciso I, ai ínea i, já TraTa da "aTenção, primária à
saúde"

AUTOR:

2C

0~47-4

ConsTiTuinTe MAX ROSENMANN

Pelo
não-acolhlmeTo,
em face das razões
já exposTas na apreciação da emenda no. 2C 0053-2.

8 ,

"da~a

venia",

o

faz com me-

lhor redação, pois o uso da
expressão
"pelo menos a primária", como propõe a
emenda sob exame, aumenTaria os encargos municipais nessa área, o que não é
convenienTe;

Pelo
não-acolhimenTo, em face das razões
já exposTas na apreciação da emenda no. 2C 0053-2.

EMENDA No.

em face das seguin-

b)

na
hip6Tese
da supressão das expressões
"para
fins
de
publ icidade
e
propaganda"
conSTanTes
do arT. 90, §
~o.,
inCISO VII, de vez que n~ houve
qualquer
jusTificaTiva do aUTor da emen~a que nos permiTa enTender
o
alcance da alTeração preTendida;

-20c)

no
que Tange à modificação redacional
do Inciso IV do § 20. do arT. 90. porque a redação proposTa pela emenda levaria os Municípios
a
se
envolverem
com
o
ensino
de
segundo e Terceiro
graus,

que não é

convenIenTe;

d)

no
que
se refere à mOdificação redacional proposTa para
o
arT.
90.,
§
20.,
inciso VI, ai ínea d, porque esse
disposiTivo já mereceu nova redação em
consequência
do
acolhimenTo de OUTra
emenda apreciada anTericrmenT8;

e)

finalmenTe,
no
que perTine à redação
proposTa para o arT.
50.,
capuT,
do
anTeprojeTo,
em face de moTivações já
expendidas em relação a oUTras emendas
apresenTadas no mesmo senTido.

EMENDA NO.
AUTOR:

o

ÉMENDA No.
AUTOR;

2C 0152-1

Pelo não-acolhimenTo. Conforme já demonsTramos no exame de emendas, propOSTas nesse senTIdo,
o
Município, sendo novo membro da Federação,
os requisiTOS para sua criação
devem
consTar
de
Lei ComplemenTar NaCional.

AUTOR:

EMENDA No.
AUTOR;

01.53-9

não-acolhimenTo.

O

§

10.

do arT.

13

visa eSTobeler, o nível nacional , Tendo
em
VISTO
um
mínimo
de harmonização de criTériOS, enquanTO

não se consol ide o envolvimenTo e o exaTo
alcance
da conTribUição de CUSTeio, previSTa no inciso II.
Além da UTi I Idade de
se
aclararem
os
conTornos
desse
novo TribUTo, que sem dúvida se conSTiTUirá
em imporTanTe fonTe de recursos para os Municípios, há ainda a neceSSidade de se prevenirem conTrovérsias fiscais que poderiam ~urglr
exaTamenTe
pela falTa de experiência com sua UTI I ização.
QuanTo à I i m i Tação prev'i sTa no arT. 1.4, §
1.0., é julgada necessária
para
eVITar
possíveiS
abusos do fiSCO municipal.

EMENDA·No.
AUTOR;

2C 01.54-7

ConsTITuinTe MAURO MIRANDA

Pelo
não-acolhimenTo. A prévia aUToriz?ção legislaTiva, como condicionanTe da inTervenção
nos
Municípios,
não
aTende
à ImediaTidade que,
quase sempre, se exige nos aTos dessa naTureza.

EMENDÁ No.

AUTOR;

2C

01.57-1.

ConSTiTUinTe MAURO MIRANDA

EMENDA No.

2C

0158-0

ConSTiTUinTe MAURO MIRANGA

PeitO
não-acolhimenTo.
A
enumeração
do
arT. 90., § 20., é exemplificaTiva, compreendendo,
pois, OUTras aTribUições, cUJo arrolamenTO náo seria de boa Técnica legislaTiva, ainda
mais
Tendo
em visTa a regra do § 30.

ConSTiTuinTe MAURO MIRANDA

Pelo

ConSTITuinTe MAURO MIRANDA

Pelo
não-acohl imenTo.
A redação do arT.
10., "capUT" , do anTeprOjeTO, não
arrepia
nenhum
conceiTO
Te6rico ou princípio dOUTrinário, ao incluir a União Federal como enTe federaTivo.
Nesse
ponTo,
cUJa
forma
redacional é semelhanTe à que
foi adOTada pela Comissão Affonso Arinos, não
enconTramos nenhum moTivo para alTeração.

AUTOR:

2C

0156-3

Pelo não-acolhimenTo. Na redação do anTeprOjeTO, ficam resguardados os conTribuinTes
conTra possíveis excessos fiscais. O CUSTeio de obras
aTravés da conTribuição de melhoria é perfeiTamenTe
exequível, em Todos níveis - federal, eSTadual
ou municipal - desde que haja empenho do poder públ ico em adminisTrá-Ia correTamenTe.

ConSTITUinTe MAURO MIRANDA

EMENDA No.

2C

2C "0155-5

ConsTiTuinTe MAURO MIRANDA

EMENDA No.
AUTOR:

ConSTiTUinTe MAURO MIRANDA

Pelo
não-acolhimenTo, quanTO à modificação proposTa para o arT. 80., "capUT" , do anTeprojeTo
porque impl ica num SisTema de vinculação que
não deve ser eSTimulado, bem como em face de a maTéria, conforme eSTabeleCe o anTeprojeTO, ser mais
pr6pria para um TraTamenTO em normas gerais
fixadas por lei complemenTar eSTadual.
Porém,
no que Tange ao adiTivo ofereCido
sob a forma de parágrafO único
desse mesmo
arTigo, devemos considerar a emenda prejudicada em decorrênCia da submenda SUbSTiTUTiva que
apresenTamos
no acolhimenTO da emenda no. 0001-0, de aUToria do ConsTITuinTe Mel lo
Reis,
pOIS
dispõe
no
mesmo senTido.
EMENDA No.
AUTOR;

2C 01.60-1.

ConsTiTuinTe MAURO MIRANDA

Pelo- náô-acolhimenTo. No arT. 40. dó anTeprOjeTO TraTa-se da represenTação
par i Tár i a· no
Conselho
dos 6rgáos "federaiS" de desenvolvimenTo
regional. A prevalência preTendida não se JUSTifica,
uma vez que esses 6rgáos perTencem à adminisTraçáo federal e, porTanTO,
já
será
uma
grande
conquisTa
o equi I íbrlo na Tomada de decisões proposTa na redaçáo orisinal
EMENDA No.
AUTOR:

Prejudicada.
Os objeTivos da presenTe emenda, que devem ser,elogiados, já foram
alcançados
com
o acolhimenTo de ouTras emendas já apreciadas anTeriormenTe.

2C 0159-8

arTs.

2C

0161-0

ConSTiTuinTe MAURO MIRANDA

20.

Pelo
náo-acolhimenTo.
ao 4~. do anTeprOjeTo,

A supressáo
dos
com Todo
o
res-

-21peiTo
e a consideração devidos ao i lusTre ConsTITuinTe, é Incabível, pois levaria à el imlnação
do
TraTamenTO ConsTiTucional dado às Regiões.
É
cerTO que, em sua jusTificaTiva, o auTor da emenda fundamenTa-se na exisTência de OUTra
emenda da sua lavra, que Tomou o no. 2C 0163-6, na
qual os agrupamenTos regionais serão objeTo, única
e exclusivamenTe, de TraTamenTo em convênios.

Esse enfoque, como melhor veremos no exame da emenda no. 2C 0163-6, não condiz com
a
imporTância
que
devem assumir as regiões de desenvolvimenTo e conT~aria
os -inTeresses
da
grande
maioria dos ESTados, pelo menos, os do NO~Te) NordesTe e CenTro-OesTe.

EMENDA No.
AUTOR:

2C

0162-8

ConsTiTuinTe MAURO MIRANDA

Pelo
não-acolhimenTo, em face das mesmas
razões que foram expendidas na apreciação da emenda no. 2C
0160-1.

EMENDA No.
AUTOR:

AUTOR:

2C

Pelo não-acolhimenTo. A especificação Teleológica do preceiTo é, no caso do § 10. do
a~T.
10., benéfica e convenienTe.
Ao
lado
diSSO, no quê pe~Tine à redação
p~oposTa para o
§
20. do arT. 10. do
anTeproJeTo,
devemos
anoTar
que
a formação das Regiões e das
áreas meTropol iTanas pela via exclUSiva de
convênio
reTirará desses enTes consTiTucionais não InTegranTes da Federação Toda a força e a
imporTância
que
hoje lhes deve ser aTribuída para melhor
democraTização do Paí~.
Como
já demonsTrou em inúmeros Trabalhos
o dOUTo Prof. Paulo Bonavides a descenTral ização é
um
dos
mais eficazes inSTrumenTos da democracia.
Em consequência, se deixarmos
ao
lIvre
arbíTriO
dos
ESTados
e dos Munl~ípios a formação das Regiões de DesenvolvimenTo e das
Àreas
MeTropoJ iTanas~
esTaremos permiTindo que os local ismos pol íTicos ou as 01 igarquias eSTaduaIs impeçam o surgimenTo desses enTes.

AUTOR:

2C

0164-4

ConSTiTUinTe MAURO MIRANDA

Pelo
não-acolhimenTo.
Do mesmo modo que
ESTados' não podem preTender
um
posicionamenTo
nos Conselhos dei iberaTivos dos órgãos federais de
desenvolvimenTO maior do que admiTe o criTério
da
i.gua' dade, ass J m "'ambém não é sa J o r cr- a parT i c i poção majoriTária nos Conselhos Regionais. A
isonomia,
-data
máxima venia-, não Ofende a aUTonomia
esTádua I.
o~

EMENDA No.
AUTOR:

2C

ConSTiTUinTe MAURO MIRANDA

EMENDA No.
AUTOR:

2C 0167-9

ConSTiTuinTe Mauro Miranda

Pelo
não-acolhimenTo.
A
emenda dispõe,
sobre a mesma maTéria, de modo
diferen"'e
da
que
consTa
da
emenda
no. 2C 0166-1 que é do próprio
aUTor. Valem aqUi as razões pelas quais demos como
prejudicada a emenda no. 2C 0166-1.

EMENDA No.

2C 0168-7

ConsTi"'uinTe BRANDÃO MONTEIRO

0163-6

ConsTiTuinTe MAURO MIRANDA

EMENDA No.

0166-1

Prejudicada,
em
consequência do acolhlmen"'o da emenda no. 2C 0060-5 de aUToria do
i lusTre
ConSTiTUinTe
Luiz
AlberTo
Rodrigues, com o
SUbSTiTUTivo redaclonal que oferecemos na qual idade de relaTor.

AUTOR:
EMENDA No.

2C

0165-2

ConsTiTUinTe MAURO MIRANDA

Pelo
não-acolhimenTo. Valem para esTa as
2C
razões exaradas na apreciação
da
emen9a
no.
0042-7, do eminenTe Cons.,.iTuinTe Murício FrueT.

Pelo
não-acolhimenTo.
-Da"'a
venia-,
a
parTicipação do povo
no
Governo
Municipal,
num
país de regime represenTaTivo, como o Brasi I, deve
permanecer sendo exe~cida pela Câmara Municipal.
A propOSTa conTida na presenTe emenda, se
aceiTa, acarreTaria o enfraquecimen"'o do
legislaTivo municipal, o que, por cerTo, não é deseJável.

EMENDA No.
AUTOR:

2

C 0169-5

Cons.,.iTuinTe Brandão MonTeiro

Pelo não-acolhimenTo~ O deTalhamen"'o propOSTO na presenTe emenda, parece-nos mais
próprio
para a lei complemenTa~ nacional a que se refere o
arT. 19, § 10., do
anTeprojeTO.
Devemos,
porém,
ressalTar
a
excelência do conTeúdo e da forma do
ar"'iculado apresenTado pelo
i lUSTre
ConSTiTuinTe
Brandão
MonTeiro,
sugerindo sejam as disposições
consTan"'es da emenda guardadas para
essa
difíci I
fase
legislaTiva
que se vai seguir à promulgação
da ConSTiTuição.
São
eSTas,
Senhor PresidenTe e Senhores
ConSTiTuinTes as considerações
que
submeTemos
à
elevada apreciação de Vossas Excelências, e~peran
do seu pleno acolhimenTO pelas próprias razões que
as fundamenTam.

Bras í I i a)

20 de ma i o de 1!:187'J

Observação:
Os
arTigos
do
presenTe anTeprojeTO Têm
numeração discrepanTe da cons"'anTe das referências
conTidas
no relaTório, as quais foram feiTas considerando a numeração do arTiculado do anTeprojeTo
o r- I g i na I.
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VII - definir
criTérios
para elaboração
de planos de reforma agrária regional e UTi I ização
dos recursos naTuraIS.
§
10. - Os planos regionais Terão em conTa a diSTribuição da população, suas aTividades, a
exiSTência de recursos naTurais e as pOTencial Ida-

CAPíTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

ArT. 10. - A Repúbl ica FederaTiva do Brasi I é consTiTuída pela associação. indissolúvel
da
União
Federal, dos ESTados, do DisTriTo Federal e
dos Municípios, Todos eles aUTônomos em suas
respecTivas esferas de compeTência.
§
10. - A
União,
os ESTados, o DISTriTO
Federal e os Municípios Têm o
dever
de
cooperar
para a realIzação dos inTeresses nacionais e poderão celebrar acordos, convênios e associações para
execução de suas leis, serviços ou decisões.
§
20.
Os ESTados serão agrupados em Reglões e os Municípios em Áreas MeTropol iTanas,
0bedecldos
os requisiTOS eSTabelecidos neSTa ConsTITUição e em lei complemenTar nacional.
§
30. - A ConSTiTuição
eSTadual
poderá
dispor sobre a criação de microrregiões
Homogêneas,
formadas por municípios I imíTrofes, para fin~
'de desenvolvimenTo e inTegração.

des de cada área e subárea do TerriTóriO nacIonal,
objeTivando
adequado ordenamenTo TerriTorial, com
viSTas
à
correção
dos
desequi I íbrios
inTer
e
inTra-regionais exiSTenTes.
§
20. - Lei complemenTar nacional disporá
sobre a aprovação e a apl icação, pelos ESTados InTegranTes
da Região, das dei iberações do Conselho
Regional, bem como sobre a criação, organização
e
geSTão de Fundos RegionaIS de DesenvolvimenTo.

§
30. - Ressalvada
a
hipÓTese de acordo
ou convênio'celebrado com o ESTado em que for reaI izada a obra, qualquer programa ou projeTo de inveSTimenTO em infraeSTrUTura, de
responsabi I idade
de órgão da adminiSTração federal, direTa ou indireTa, somenTe poderá ser exeCUTado
em
reglao
de
desenvolvimenTo
após aprovação do respeCTIVO Conselho Regional.

ArT. 40. - Os
planos nacionais de desenvolvimenTO e os orçamenTOS públ icos federaiS,
inclusive O moneTário e os das enTidades da adminisTração indireTa, serão
regional izados,
TanTo
em
relação
às
despesas correnTes quanTO às de capiTal, observando-se rigorosamenTe a inTegração
das
ações seToriaiS face aos objeTivos TerriToriais do
desenvolvimenTo.

ArT. 50. - Os ESTados parTiciparão da adminiSTração dos órgãos federais de desenvolvimenTo
regional, medianTe a designação da meTade dos membros do colegiado dei iberaTivo
superior
de
cada
enTidade, nos Termos eSTabelecidos em lei.
CAPíTULO II
DAS REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CAPíTULO III

ArT. 20. - Lei
complemenTar
nacional
regulará a criação e a organização de Regiões, inTegradas
de
ESTados
limíTrofes e cujos TerriTÓrios, no Todo ou em parTe, perTençam ao mesmo comp I·exo geoeconôm I co .
ArT. 30. - Cada
Região
Terá um ConselhO
compOSTO por represenTanTes dos
ESTados
abrangidos e, em igual número, da União, Todos escolhidos na forma preVIsTa em lei complemenTar nacional, ao qual compeTe:
Regio~al,

I
- aprovar
senvolvimenTo;

09 planos regionais de de-

II
- eSTabelecer
programas regionais de
educação, saúde públ ica, TransporTe e habiTação;
III - compaTibi I Izar
seus
planos e programas aos nacionais aprovados por lei federal;
IV
- aprovar
normas gerais para a criação de benefícios fiscpis no inTeresse da Região;
V
- adOTar, em conjunTo com os ESTados
e Municípios, medidas que se façam necessárias
em
caso de calamidade públ ica;
VI
- fixar direTrizes para a prOTeção do
meio-ambienTe reglonalJ

DOS MUNICípIOS

SECÇÃO I

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

ArT. So. - O Município
será
criado por
lei complemenTar eSTadual,
obedecidos
requisiTOS
mínimos
e
a
forma previsTos em lei co~plemenTar
naCional
Parágrafo Único - Dependerão
de consulTa
prévia às populações direTamenTe inTeressadas, medianTe
referendo
de iniciaTiva da Assembléia Le9 i s I aT i va ESTadua I ,. exeCUTado pe I a J'UST i ça E I e i TOral,
a
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramenTo de MunicípIOS.

ArT. 70. - O Município reger-se-á por lei
fundamenTai VOTada em dois Turnos e aprovada
pela
maioria
absolUTa dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, aTendidos os princípios
eSTabelecidos
nesTa
ConSTiTuição
e na ConSTITuição do
respeCTivo ESTado, em especial os seguinTeS:
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- eleTividade
do
PrefeiTo, do VicedireTo
prefeiTo e dos Vereadores, medianTe pleiTO
e simulTâneo realizado em Todo o País;

'bllcos

rrr locais;
IV -

rr
imunidade e Invlolabi I idade do mandaTo dos vereadores, no TerriTório do Município;
rrI - proibições
e IncompaTibi I idades no
exercícIo da vereança, apl icado, no que couber,
o
diSpOSTO
nesTa
ConsTITulçâo
para
os membros do
Congresso Nacional e na ConsTiTuiÇão do respecTivo
ESTado para os membros da Assembléia LegislaTiva;

organizar e

organizar e

presTar os serviços pú-

suprimir DisTriTos.

§
10. - As aTribuições dos Municípios poderão variar segundo as
parTicularidades
locais,
sendo, enTreTanTo, de sua compeTência exclusiva. os
serviços' e aTividades que digam
respeiTo
ao
seu
pecul iar inTeresse, Tais como;

-

seguinTes

dos

presTação

serviços

púb I i cos;
vas e

rv
- organização
das funções legislaTifiscal izadoras da Câmara Municipal

§
10. - Os PrefeiToS e Vice-PrefeiTos serão eleiTos denTre brasi leiros maiores de vinTe
e
um anos, e no exercício dos direiTos pol íTICOS.

§
20. - Os
PrefeiTos e os Vereadores seos
Tribunais
rão submeTidos a julgamenTo peranTe
de 3usTiça eSTaduais.
§
30. - São conalções de elegibi I idade de
no
exercício
dos
Vereador ser brasi leiro, esTar
pol íTICOS
e Ter idade mínima de dezoiTo
direiTos
anos.

ArT. 80. - O
número de Vereadores da Câmara MunicJpal ser6 vari6vel, conforme se dispuser
na
ConsTiTuiçâo
do ESTado, respeiTadas as condições locais, proporcionalmenTe
ao
eleiTorado
do
Município, não podendo exceder de vinTe e um Vereadores nos Municípios de aTé um mi Ihão de habiTanTes e de TrinTa e Três nos demais casos.
Par6grdfo único - CompeTe
ao ESTado, medianTe lei complemenTar, eSTabelecer normas gerais
para a fixação da rem~neração dos Vereadores.

ArT. 90. - Os
subsídios
do PrefeiTo, do
Vice-PrefeiTo e dos Vereadores serão fixados
pela
Câmara Municipal, no fim de cada legislaTura, para
a legislaTura seguinTe.
Par6grafo Único - Fica assegurada a manuTenção do valor real dos subsídios a que se refere
esTe
arTigo,
medianTe a sua aTuai izaçào com base
no índice resulTanTe da média dos aumenTOS
anuais
de vencimenTos concedidos por lei aos funclon6rios
municipais.

a)

abaSTecimenTo de 6gua pOT6vei
goTos saniT6rios;

e

es-

b)

TransporTes coleTivos urbanos e
Tramunicipais;

in-

c)

mercados,

d)

disTribuição. de g6s naTural
Tido por processo Técnico;

e)

consTrução
e
das vicinais;

f)

cemiTériOS e

g)

i I um i nação púb I i ca;

h)

prevenção de acidenTes naTurais;

i)

aTenção prim6ria de saúde;

j)

I i mpeza

r
- JUSTiça
de
Paz
e de Menores, com
aTribuição de habi I i Tação e celebração de casamenTOS e de orienTação de menores;
II
- Juizados
EspeCiais,
singulares ou
coleTivos, para julgar, medianTe procedimenTo oral
e
sumaríssimo, pequenas causas e infrações penais
a que se não comine pena privaTiva de liberdade.
Par6grafo Único - Das
decisões
refere o ITem II caber6 recurso a juízes
Tância superior.

ArT.
MunicípiOS:
I

se munici,:>al

11

-

CompeTJ

a que se
de
Ins-

privaTivamenTe

legislar sobre assunToS de
predominanTe;

aos

InTeres-

II
- decreTar e arrecadar os TribuTOS de
sua compeTência, bem como apl icar as suas
rendas l
sem
prejuízo da obrigaToriedade de presTar conTas
e publ icar balanceTes nos prazos fixados em lei;

maTadouros;
ou ob-

conservação de eSTra-

serviços funer6rios;

urbana.

rI
- execução de obras públ icas de urbanização, denominação e
numeração
de
logradouros
públ icos;
III - concessão, permissão ou aUTorização
de serviços públ icos locais e fixação dos
respecTivos preços;
IV
- planejamenTo do desenvolvimenTO municipal, inclUSive o conTrole do uso do solo urbano, do ordenamenTo TerriTorial e da uTi I ização das
vias e logradouros públ icos.

ção,

V
aberTura,

induSTriais,

ArT. 10 - Lei eSTadual regular6 a criação
de Juízos Municipais ou DisTriTais,
providos
por
bacharéiS em DireiTo e consTiTúídos de:

feiras e

concessão de I icença para local izafuncionamenTo
de
eSTabelecimenTos
comerciais e

de serviços,

bem como a

fixação do hor6rio de funcionamenTo, e sua
cassação
caso
se
Tornem prejudiCiais à saúde, ao ambienTe, ao sossego, â segurança e aos bons
COSTUmes,
fazendo cessar a aTividade ou deTerminando
fechamenTO do eSTabelecimenTo.

o

VI
- concessão de I icença para o exercício do comércio evenTual ou ambulanTe;
VIr - regulamenTação e I icenclamenTo para
colocação e diSTribuição
de
carTazes,
anúncios,
faixas e emblemas, bem como da uTi I ização de aITOfalanTes para fins de publ icidade e propaganda;
VIII- regulamenTação
de
espeT6cúlos e diverTimenTos
públicos,
as prescrições da lei;
IX
Município;
X

-

UT i

-

regime

I

i zação

de

bens

jurídico

jogos,
observadas

de domín'io do

dos

serVidores

municipais.
§

20.

-

CompeTe,

ainda,

ao

Municíp~Q:

I
- fbmenTar
a produção agropecu6ria e
OUTras aTividades econômicas;

-MII

-

preservar as floresTas,

a

fauna e

a

flora;
III - implanTar
programas
de consTrução
de moradias, bem como promover a melhoria das condições
habiTacionais
e
de
saneamenTo básico da
população.

o

IV
- manTer, com a
ensino de primeiro grau;
V

promover a

cooperação do ESTado,

culTura e

a

recreação;

VI
- exercer o poder de pol íCla de TrânSiTO nas vias públ icas municipais; legislar
sobre
TransporTes
coleTivos urbanos e inTramunlcipais e
arrecadar muiTas de TrânsITO;
VII a)

b)

prOTeção ao meio ambienTe e
le da poluição;
prOTeção
culTural,

§
30. - Nos
casos do inciso IV deSTe arTigo, dispensada a apreciação pela Assembléia
LegislaTiva
ou
pelo· Congresso NaCional, o decreTO
I imITar-se-á a suspender a execução do aTO
impugnado, se essa medida baSTar ao reSTabelecimenTo da
normal idade.

conTroSECÇÃO III

ao
paTrimônio hiSTórico,
arTíSTico e paisagíSTico;

c)

defesa e

d)

Tráfego, sinal ização e
vias públ icas;

e)

uso e

30.

§
20. - O
decreTO
de
inTervenção,
que
será submeTido à apreciação da Assembléia LegislaTiva
do ESTado ou do Congresso Nacional, conforme
o
caso,
denTro
do
prazo
de
cinco
dias,
especificará a sua ampl iTude, prazo e condições de
execução e, se couber, nomeará o inTervenTor.

legislar supleTivamenTe sobre:

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

prOTeção da saúde;
TrânsiTO nas

ArT. 14 - CompeTe aos Municípios i~STiTU
Ir Taxas remuneraTórias de despesas com aTividades
específicas e divisíveis:

ocupação do solo.

Os Municípios poderão preSTar ouTros serviços e desempenhar oUTras aTIvidades, medianTe delegação do ESTado ou da União, sempre que
lhes forem aTribuídos os recursos necessários.
§

§
10. - A inTervenção eSTadual é decreTada pelo Governador do ESTado e a federal pelo PresidenTe da Repúbl ica.

-

§
40. - As
peculiaridades
locaiS,
para
efeiTO da variação a que se refere o §
10.
~esTe
arTigo, bem como o inTeresse municipal predomInanTe mencionado nesTa ConSTiTuição, serão
definidos
em lei complemenTar eSTadual.

ArT. 12 - A
Lei
assegurará ao cidadão o
direiTO de ação, por via processual própria,
para
garanTI0
da efeTiva presTação dos serviços públ 1 cos muniCipais, em
especial
os
remunerados
por
TaXas.

I
- pela
práTica
regular do poder de pol íCla;

de aTos no exercício

\ II
- pela
presTação efeTiva de serviços
públiCOS, ou pela sua colocação ao dispor
do
sujeiTO passivo.
§
10. - A aberTura e a conservação de esTradas e caminhos vicinais Também poderão ser cusTeadas aTravés da InsTITuição e cobrança de Taxas.
§
20. - As
Taxas
não Terão faTO gerador
próprio de impOSTOS, nem serão graduadas em função
do
valor
financeiro ou econômico de bem, direiTO
ou InTeresse do sujeiTo passivo.

ArT. 15 - CompeTe aos Municípios
ir as seguinTes conTribuições especiais:

SECÇÃO II

inSTiTU-

I
- conTribuição de melhoria, arrecadada dos proprieTários de
ImóveIs
valorizados
por
obras
públ icas,
que
Terá po~ limiTe individual,
exigível de cada conTribuinTe, o acréscimo de
valor que resulTar para os imóveiS de sua propriedade;

DA INTERVENÇÃO

~

II

-

conTribuição de CUSTeiO de obras ou

serviços:
ArT. 13 - SomenTe
caberá
inTervenção do
ESTado, no Município local Izado em seu TerriTório,
ou da União, no MUniCípiO localizado em TerriTório
Federal, quando:
I
- deixar
de
ser paga, por dOIS anos
consecuTivos, a dívida fundada, salvo
por
moTIVO
de força maior;
II
na forma do

-

a)

resulTanTes
do uso do solo urbano, eXigível de quem promover aTOS que
impl iquem
aumenTO de equipamenTo urbano
em área deTerminada, e
será
graduada
em função do CUSTO desse acréscimo;

b)

para
eliminação ou conTrole de aTividade poluenTe.

não forem preSTados conTas devidos,

I e I;

III - não
Tiver
Sido
aplicado o mínimo
eXigido da receiTa muniélpal no manuTenção
e
desenvolvlmenTo do enSino,

IV
- O Tribunal de JUSTiça do ESTado der
provimenTo à represenTação para assegurar a observância
de princípiOS indicados na ConSTiTuição do
ESTado, bem como prover à execução de lei, de
ordem ou de decisão judicial.

§
10. - Lei
complemenTar'
nacional
definirá as ob"as e os serviços referidOS nas ai íneas
"a"
e
"b"
do
iTem
II
desTe
arTigo
e
eSTabelecerá os criTérios de aferição dos
respecTivos
CUSTOS
e
de
cobrança das correspondenTes
conTribuições de CUSTeio.

§
20. - As
conTribuições previSTas nesTe
arTigo Terão por limiTe global o cusTo
das
obras

ou serviços.

-25§
30. - É vedado a cob~ança acumulada das
conTribuições refe~idas no iTem I e na
ai Inea "a"
do iTem II, desTe a~Tigo.

ir

ArT. ~6 imposTos sobre:

CompeTe aos Municlplos

I

-

o

prop~iedade

p~edial

e

II

-

o

p~opriedade

Te~~iTorial

insTiTu-

TerriTo~ial

§
30. - O Municlpio
com populaçãd superior a Três mi Ihões de habiTanTes poderá insTiTuir
Tribunal de ConTas Municipal.

ArT. 2~ - Como
órgão subsidiário de conTrole da aTividade municipal, a lei fundamenTai do
Municlpio
criará
um
Conselho
de
Ouvidores
e
regulará as suas aTribuições.

urbana;

III - a
aquisição
direiTos a eles relaTivos;

de bens

rural;

Imóveis ou de

§
~o.
- Ao Conselho de Ouvidores, consTiTuldo de represenTanTes da.comunldade, em especial
de
enTidades
econômicas, I profissionais e culTurais, compeTIrá:

I

IV
- os
serviços
de qualquer naTureza,
não compreendidos na compeTência TribuTária da
união e dos EsTados;
V
busTíveis

- vendas
a varejo, inclusive de comI íquldos ou gasosos e de
lubrificanTes.

VI
- a
menTo mercanTi I.

locação de bens móVeis e

§
20. - As ai IquoTas dos ImposTos referidos nos iTens I e II desTe arTigo serão progressivos
em
função
do valor, do número de imóveis de
propriedade de um mesmo sujeiTo passIvo e do Tempo
decorrido sem uTi I ização socialmenTe adequada.

~7

- manifesTar-se,
peranTe a Câmara de
sobre o orçamenTo municipal a ser
vo-

II
- fiscal Izar o desempenho da adminisTração
municipal,
no
curso
da
execução
orçamenTária,
manifesTando-se peranTe a Câmara de
Vereadores, sempre que JUlsue necessário;

arrenda-

§
~o.
- Lei
complemenTar esTadual fixará
as ai íquoTas máximas dos imposTos municipais.

A~T.

Vereadores,
Tado;

A pa~cela dos imposTos federais
e esTaduais perTencenTes aos Municlplos, nos
Termos
desTa
ConsTiTuição,
ser-Ihes-á crediTada no
momenTo da arrecadação de cada
imposTo,
conforme
dispuser lei complemenTar nacional.
-

III - receber
queixas
da
comunidade
a
respeiTo do funcIonamenTo da adminls~ração municipal e encaminhá-Ias aos órgãos compeTenTes, providenciando, quando for o caso, medidas de
apuração
da responsabi I Idade de servidores munictpars.
§
20. - Os membros do Conselho de Ouvidores serão eleiTos, por voTo
direTo e secreTo,
em
SUfrágio
universal
e exercerão suas aTribuições
graTuiTamenTe.

§
30. - Será
conferido legiTimidade processual 00 PresidenTe
do
Conselho
de
Ouvidores
para
represenTar, peranTe o Poder Judiciário, sobre qualquer abuso de auToridade, desvio de
poder
ou má apl i cação de recursos públIcos.

ArT. ~8 - É
vedado à União e aos EsTados
conceder isenções ou quaisque~ ouT~os beneficIos
fiscais,
~eJaTivamenTe
a T~ibuTos de compet'éncla
dos Municlpios.

CAPíTULO IV

DAS ÁREAS METROPOLITANAS

A~T. ~9 Cada
Municlplo
o~ganlza~á
e
aTuai izado e acesslvel a qualque~
cidadão
cadasT~o de Todos os
imóveis do seu Te~~iTó~io.

t'

manTe~á

DA

~ISCALIZAÇÃO

SECÇÃO IV

ArT. 22 - Os
EsTados
poderão,
medianTe
lei
complemenTar,
criar
áreas
meTropol iTanas,
consTiTuldas
por
agrupamenTos de Municlplos para
InTegrar a organização, o planejamenTo, a
programação e a execução de funções públ icas de inTeresse meTropoliTano.

~INANCEIRA

§
~o.
- Lei
complemenTar
definirá os criTérios báSICOS para
o
menTo de Áreas,MeTropol iTanas.

E ORÇAMENTÁRIA

20 - A
fiscal ização
flnancei~a
e
dos Municlplos se~á exe~clda pela Câmara Municipal, medianTe conT~ole exTerno, e pelos
sisTemas de conTrole inTerno
do
Poder
ExecuTivo
Municipal, na fo~ma da lei.
A~T.

o~çamenTá~ia

nicipal

§
~o.
- O
conTrole exTerno da Câmara Muserá exercido com o auxíl io do Tribunal dE

ConTas
do EsTado ou de ouTro órgão esTadual
fo'r aTr i bu í da essa compeTénc I a.

a

que

parece~ prévio sobre as conTas
§
20. - O
presTa~
anualmenre,
emiTido
que o PrefeITo deve
de ConTos ou órgão esTadual compepelo
Tribunal
por
decisão
TenTe, somenTe de~xará de prevalecer
de dOIs Terços dos membros da Câmara Municipal.

nacional
esTabeleci-

§
20. - A
União, os EsTados e os Municípios esTabelecerão mecanismos de cooperação de recursos e de aTividades para assegurar a real ização
das funções públ icas de inTeresse meTrop61 iTano.

§

se,

30.

O

InTegralmenTe,

disposTo
nesTe arTigo ap) icaao DisTriTo ~ederal.

ArT. 23 - As aTIvidades da União, dos EsTados e dos Municlpios
nas
Áreas
MeTropoliTanas
ficam
subordinadas
aos
prlnclpios de InTegração
espacial e seTorial no que diZ respeiTo a sua
locai Ização e operação.
ArT. 24 - As
Áreas
MeTropol iTanos serão
gerIdas por um Conselho MeTropol íTano, assessorado
por órgão Técnico a ele subordinado.

-26Pal"ágl"af o ún i co - O Conse f ho' Me1-":opo I i'Tdno sel"á ol"ganizado e Tel"á sua compeTência definida
em
lei complemenTaI" eSTadual, assegul"ada a pal"Ticlpaç&o majol"iTál"ia dos Municípios .abl"angidos
na
Ál"ea MeTl"opol iTana.

pensações de ál"ea, que aTendám aos acidenTes naTuI"ais
do Tel"l"eno, às conveniências adminisTl"aTivas
e à comodidade das populações fl"onTeil" iças.
Pal"ágl"afo único - MedianTe
soliciTação
dos Municípios inTel"essados, o
Govel"no
da
União
devel"á
encal"l"egal"
dos
Tl"obalhos demal"caTól"ios a
Fundação
T í sT i co

CAPíTULO V

Bl"asi leil"o de Geogl"afia e ESTa-

AI"T. 27 - Da
l"eCeiTa Tl"ibuTál"ia da União
Fedel"aJ sel"õo
desTinados,
dUI"CnTe,
pelo
menos,
vinTe
anos
consecuTivos,
3D1- (Tl"lnTa pOI" cenTo)
pal"a compol"em os Fundos Regionais
de
DesenvolvimenTo,
com
a
seguinTe
disTribuição:
Sul,
41(quaTro por cenTo); SudesTe, 21- (dois por
cenTo);
CenTro-OesTe,
51(cinco por cenTo); NOl"desTe ~~1
(onze por cenTo); e NOI"Te 81 (oiTo pOI" cenTo) .

DISPOSIÇÕES TRANSiTÓRIAS

AI"T. 25 - A Tl"ansfel"ência .00 Município de
sel"viços públ icos locais a que ,se I"efel"e o
§
~o.
do al"T. ~~ compreenderá igualmenTe a incorporação,
ao paTrimônio do Município, dos bens e insTalações
l"especTivos
e se dCl"á no prazo máximo de cinco anos, dUl"anTe o qual o ESTado
não
podel"á
01 ienálos, dal"-Ihes ouTra desTinação, ou descural" de sua
conservação.

Brasíl ia,

20 de maio de

~~

AI"T. 26 - Os Municípios deverão, no prazo
de cinco anos, a conTar da promulgação de~Ta ConsTiTUição,
pl"omove", medianTe acorda direTo bu 01"biTl"amenTO, a dema"cação de suas I inh~s
de
fl"onTeil"a~ podendo, pa"a isso, fazer alTerações e com-

ASSEllIILÉU

~nsTiTuTO
(~BGE).

~987

ALOYSIO

RELATOR

HACIO\W. COIlSTITUIHTE

DATA - ZO/OS/S7

SUBCOliISSÃO DOS JIl:IIICÍPIOS E REGIÕES

IIORA - OZ:Z9

SISTEHA DE APOIO llo PROCESSO COIlSTITI1CIOHAL - QUADIlO COIlPAIlATIIIO
AHrEPIlOJETO DO IlEl.ATOR

llNtEPROJE'fO (NOVA REDAÇÃO)

EHENDJlS

ARTI:GO ; 001

ARTIGO: 001
Art. 12 - A República Federativa do Brasil é constituida pela
associação indissolúvel da união Federal, dos Estados. do
Distrl:to Federal e dos Hunicípios, 'todos eles Qu'tônomas em
SUtlS respectivas esfera.s de competênci;h

ntEJmA: 2CQ120-2

Art. 12 - JI República Federativa do Brasil é llUTOR : JAIRO CARNEIRO
constituida pela associação indissolúvcl da união llPRESEItrAÇÃO: 16/05/87
PARTIDO: PFl.
UF: BA
Federal. dos Est.o<Ios, do Dirtrl:to Federal e dos TIPO: IlODIFICATIVA SITUAÇÃO: REJEITADA
Hunicípios. "todos eles aut6namos em. ~ cespec:tiva
esfera de _têD<:ia.

o

~

.. 10.

p,;ass=a

Q

'ter a seguin'te red:lÇáo:

"Art. 10. ..
República
Ilelllocrática
e
i'eder:ativa do Brasil é consti'tuida pela uni50
indissol.úvel. da. união Federal.. dos ES'tados. do
tJiS'trl:to Federal. e dos Hunici~ios, "todos eães
;autônomos
em
sua
respectiv:l\
es:fcr;a
de

competência." _ Constituin'te J"Uo e.trneiro.
EIlEHDA: ZC01~Z-3
AUTOR : JORGE LEIT}':
JlPRESENrAÇÃO: 17/0S/87
PAJlTIDO: PIlOS
UF: RJ
TIPO: IlODIFICATIVA SITUAÇiío: REJEITADA
110 c.aput" do art. 10. do anteprojeto da
SUbcomissão de Hunicipias e Regiões, suprima-se:
''E das Hunicipias."

EIlEHDA: ZC01S6-3
AUTOR : HAURO HIRAHDA
M'RESENTAçlo: 17/05/07

TIPO: HODIFICATIVA

Al1:'c.r;l

;11

PARTIDO: PHDB

lJF: GO

SITUAÇÃO: REJEITADA

redução do

or1:. 10., eHCluindo

Q

expressão" ••• U:l união Federal"",

ARTIGO : 001
§

19:

~A: 'ZC0059-1
Estados. o Distrito Feder:il e .lUTOR : LUIZ ALBERTO RODRIGUES
UF: HG
dever" de coopera!:' para a 1U'RESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PHDB
interesses llacionais e po<Ierão TIPO: SUBSTITUTIVA SITUAÇÃO: JlPIlOVADA

- A União, os

os Hunicípios têm

o

zeal:izac;ão dos
c:elebral: :l'COrdos e. convênios
S\QS

~

execução

leis. serviços ou decisões.

das

ARTIGO: 001
§
12 - A União, os Estados. o Distri1:o Federal e os
H'Unicipios têm. o dever de cooperar para .. realização dos
in"teresses nacionais e poderão celebrar acordos, convênios e

associações para "cx.ccuc;ão de suas leis, serviços ou decisões.

art. 10. do antcpmje"to da
SUbcomissão dos Municípios e Regiões passa a 'ter Q
seguinte redação:
O

§

10.

n§ 10. A

do

UniS-o,

os

Estados,

o

Dis"tri"to

Federal -e as HUnicípios têm o dever de cooperar
pza a .realização dos interesses l\.'1ciol\;il;is e
poderão ceJ.chrax acordos, convênios e associações
p;;ara
execue:?o
das
suas leis, serviços ou
decisões. n

AIlTIGO : 001

EIlEllDA:

ARTIGO :'001

ZC003S-~

§ Z~ - Os Ertados po<Iem agropar-se em Regiões e os AUTOR : IlALDECK ORNÉLAS

Hunicipios eIII Áreas Ilet>:opolitallas. obedecidos

os JlPRESENrAÇÃO: 15/05/87

PAIlTIDO: PFl.

UF: BA

§
~ - Os Estados serão agrupados em Regiões e os Hun:icip:i.os
enl
Áre=ls Hc.'tropolitanas,
obedecidos
os
requi.si"tos

1ISSCJillLÉU.

NACIONl\L

27.....,.
DI<TA - ZO/05/67

COllSTITlnltrE

SUBCOMISSÃO DOS HIIlICÍPIOS E REGIÕES

HORA - OZ:ZS

SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO COllSTITIlCIONl\L - QUADRO COMPARATIVO

requisitos

estabelecidos

AltrEPROJETo (ROIIA REDAÇÃO)

EHEHDAS

AHTEPROJETO DO RELATOR

nesta Constituição e em TIPO: SUBSTITUTIVA

es'tabelecidos

SITUAÇÃO; APROVADA

n"sta

J\ê;\cional.

lei complemen'tar naciorw.l.
Ho<li:fique-se

redação

d

do

§ '2.0..

do

10 .., nâ seguin'tc i'orma:
n§ 20.. Os

Constitu:l.~

e

em lei complementar

~go

Estados serão agrupados em regiões

e
os
municipios
em. áreas mc.1:ropolitd.Mis.
obedecidos os
:requisitos cs"tabclcciclos nesta.
consti1:ui.ção e em lei compleme.ntar nacional .."

EltENllA: ZCOOQZ-7
AUTOR : HAURÍCIO FRUET
APRESEHTAÇÃO: 15/05/67
PlIRTIDO: PHDB
UF: PR
TIPO: HODIFlCATIIIA
SITIIAÇÃO: REJEITADA

Substitua-se, no § %0. do Qrt. 10 .., no art.
20 .• no ar't. 30 •• caput e seu § 20., no :u-t. 1S e
no § 10. do ar't. 19, do an'te.projeto, Q eRpressão
"lei complemen't:1r McioMl" por filei complementar
:federal".

EltENllA: ZC0060-5
AUTOR : LUIZ ALBERTO RODRIGUES
APRESEHTAÇÃO: 15/05/67
PlIRTlDO: PHDB
TIPO: SUBSTlTUTIIIA
SITIIAÇÃO: APROIIADA

O§

ze,

Do

Art.

10.

do

UF: HG

An"tept'Ojeto da

SUbcondssão dos Hunicipios e Regiões é dividido em
§- 20. e § 30... com- as scguin"tcs redações:
n§ 20. Os E5"ta.dos podem :lgrupar-se ~ Regiõcs
obedecidos oS requisi1:os
cs'tabelecidC)s
nesta
Consti:t\lição e em lei Complemcm'tar n:J.cionaJ.. .
§ 30. Os Hunicipios podem ~p:ar-se. em Áre:1s
Hcu,WvJ.i'tanas e em- ~ fticran:egiõc.s
Homogêneas,

obedecidos
os
t'equisi'tos estnbelecidos ~s1::t
COns'tituição e em Lei Complementar est'~ual.n

~À.; ·~CÕ1;2:6···············"·············"··"·
AUTOR : ALEXAHDRE PUZ'lHA
PARTIDO: "HDB
UF:
APRESEHTAÇÃO: 17/05/07
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITlU1A

se

EHEHDA SUBSTITUTIIIA
REDAÇÃO AO ART. 10. §

ze,

DO AHTEPROJETO

Art. 10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 10.
§ 20. Os Est'ados podem agru~-sc em. Regiões
e
os
HulÚ.cipios
em áreas
Hc'trcpolitanas,
l'ficrorregiõcs e Consórcios Hunicip::tis obedecidos
os r:equesi'tos estabelecidos nest:;a Consti'tuição.

ARTIGO: 001
§

de

32 - A Consti"tuição estadual poderá dispor sobre " ",,:lação
microrregiões
Homogêneas,
:Eo:tmadas
por municipios

J..imi'trO'fes.~ara:ins

ARTIGO

OOZ

EltENllA: ZCOOQZ-7

ARTIGO

Art.. 22 - Lei complel1\C.l\'tar nacioMl regul.;u:â ao AUTOR : MAURÍCIO FRlJE"Ilo
crinyão e a organização de Regiões, integradas de APRESENTAÇÃO: 15/05/0'7
PARTIDO: PHDB
UF: Pfl'
Estados limi'tra:Ees e cujos 'tcrri'tõrios. no todo ou TIPO: HOOIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

em parte,
pe.t'tençam
geoeconômico ..

ao

mesmo

compleno

SUbsti"tua-se, no § 20. do art. 10., no art.
20., no art. 30 •• capu't e seu § 20., no art. 1S e
no § 10. do art. 19, do Qnteprojeto, a expressão
"lei complcmcn'tar nacional" por "lei complernen'tar

iederal".

EHENDA: 2COoo9-3

AUTOR : IIIO CERS6sIHO
APRESEHTAÇÃO: 16/05/67

'lIRTIDO: PHDB

\IF: HS

de desenvolV'i.tnen'to e

in:tegr~o.

OOZ

Art. 22 - Lei compl~en'tar nacional re~ Q cr:tac;a:o c Q
organiznc;ão de Rcg3.ões. in'tegrddas de estados litnit:ro:Ees e
cujos 'te:rri:tórios, no todo ou em parte, pertenç;;un ~ mesmo
complexo geoccon6mico.
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DATA - 20/05/87

CONSTITUINTE

HORA - 02 :29

SUBCOHISSÃO DOS HINICÍPIOS E REGIÕES
SISTEHA DE llPOIO AO PROCESSO COIlSTITUCIOIlllL - QUADRO COHl'ARATIVO

ANTEPROJETO DO RELATOR

ANTEPROJETO <NOVA REDAÇÃO)

EHENDAS

TIPO: HODIFICATIVA

Adi'tar

ao

SITUAÇÃO: REJEITADA

art.. 20 .. do capi1:ulo I1 õ seguinte.

inciso:
U:Inciso
criação ~ do
Conselho
de.
Rcpresen'tações dõs Hwdcípios. ao qutll caberá
acompanhar o cálc:ulo das quotas no FUndo de
Participação dos Municípios .."
EHENDA: 2C003Q-6

AUTOR : IlALDECK ORNÉLAS
llPRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PFL
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

DF: DA

Incluir como § 1o:-do art'.. 20. do antteprojcto
o seguinte dispositivo:
Art. 20 • • "

.

§ 10.. _ As

SUpc.rin-tendências Regionais de
'terão um censeãbe Delibera'tivo

Descnvolvirnen1:o

presidido por Ministro de Estndo e composto pelos
Governadores de Estado da
eempe'têncdas e

região.

e

entre

suas

I
emitir parecer prévio sobre os Planos
Regionais de uescavcãvãmen'to a serem submetidos à
aprovação do Congresso Hacion:ll;
IX

aprovar

o

de'talhamen'to

excccçãe- dos
programas
executados na região;

c acompanh<lr a

se'toria.is

a.

serem

IJ:I _ aprovar,
previ.::uncntc,
programa
ou
projc:tos de in:fra-estru'tura., de rcsponsêlbili,dadc
de 6rgâos :federais da adrnini.stração direta ou
indireta que alcancem o território de mais de um
Estado;
IV _ aprovar

de

ben~icios

normas gerais para a aplicação
:fis=.is insti'tuidos no interesse da.

rcgi50;

v _ Gdotar, em conjunto com. os ES"tados e
municipi~s, medidas que se :façam necessárias em
caso de calamidade pública J
VI _ :fixar.dU:ctri:z:es parDo la pro'teç.5o do meio
ambiente regional.
Em.

ccnsequêecâa

do

disposto

no

parágra.fo

proposto:
1. Suprima-se
incisos;

o

30. ,

ar't.

Z. Tranrliram-sc
para
rcnurneJ:ando-os, os §§ 10. c 20.

C"lPU"t e

seus

art.

20. ,

o

do;;l,rt. 30.;

3. Suprima-se o art. lIo ••
JUsti:fic:1çSo
ornelas •

verbal.

_ Constituinte Raldeck

••••••••••••••••••••• J ••••••••••••••••••••••••••••

~=A; ;~~t~~A

!

APRESElITAÇÃO: 16/05/07
PARTlnO: pHDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇ~O: REJEITADA

UF: Ali

Adit.em-se, ao artigo 20. do anteprojeto, os
seguintes parõgra.fos:
U§ 10. Fica instituida a superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia Ocidental <SUDAHOC)
por
desmembramento
da
Super:intendênc:ia
do
Desenvolvimento da Amazônia.
§ %0. Lei cotnplemcntar estnbelc:cará a 5U:1
competência. área de. atuaçàc , :fontes de recursos e
incentivos que pOderá conceder, além dc S\Ul sede e
estrutura de :funcionamento."

EliENDA; 2COOlJZ-7
AtrrOR ; mURÍCIO FRUET
JU>RESENTAÇÃO: 15/05/0'
PARTIDO: PHDB
UP: PR
TIPO: MODIFICATIVA:
SITUAÇÃO: REJEITADA

Substitua-se, no § 20. do nr1:. 10.. no eet ,
20., no art. 30., c.'1put e seu § 20., no ólrt. 15 e
no § 10. do ar1:. 19, do anteprojeto, a cspecasãc
"lei complementar n.-'"lcional" por nlei complementar
:federal".

EUENDA: 2C0034-G

AUTOR : Il~LDECK ORNÉLAS
APRESENTAÇÃO: 15/05/07

TIPO: ADITIVA

PARTIVO: PFL

UF:- BA

SITUAÇÃO: REJEITADA

Incluir como § 10. do ar't. 20. do antc:projc.to
o seguinte dispositivo:
Art.
§

ZOe

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10. _ As

Superintendências

Rcgiohdis

de
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DATA - 20/05/0'

SUBCOIlISSÃO DOS If.[NICÍPIOS E REGIÕES

HORA - 02:29

•

SISTEHA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COMPARATIVO

EMENDAS

ANTEPROJETO DO RELATOR

ANTEPROJETO (IIOVA REDAÇÃO)

Dcsenvolvimen'to "terão um Conselho Deliberativo
presidido por Hinistro de Estado c composto pelos
Governadores de Estt;ldo da

região,

c

entre

SU<1S

compe:tências:
I _ emitir pt1reccr prévio sobre os Planos
Rcgionois de nesenvcâvdmcrrto a serem ~ubmctidos à
aprovação do congresso Nacional;
11 _ aproVilr o dc.ta1.hamcnto c acompanhar a
execução
dos
program..s
setoriais
a
serem
executados na .r:t!:gi50;
111 _ aprovar I
previamente I
programa.
ou
projetos de inf'rd.-cstruturn. de ecspcn..abilidnde
de órgãos :federais da administrnçâo diret'a ou
indire'ta que alcancem. o 1:~ri"tõrio de mais de um
Est'ado;
IV _ aprovar normas ge.rnis para ;». apliCê1ç..?'o
de :!:Jcn~icios :fiSCê1is inst.i:tu.idos no interesse da
região;

V _ ado'tae-, em conjunto com os Estados c
municipios I medidas que se :façnm eeeessârãas em
caso de calamidõ1dc pública;

VI _ :fixar diretrizes para a
arnhien,\c regioMI.
Em ccnscquêncda

do

proteç.~o

disposto

no

do meio

p:lr5gra:fo

propos"to:
1. suprima-se
incisos;

o

art.

30. I . caput e

2.. Trano;::firam-se
para
remllnc.rando-os I os §§ 10. e 20.

seus

o
ari:.
'lo .. I
do art. 30.;

3. suprim..'1-se o art:. ue ••
Justi.:ficaç5o

vcrb:ll.

_ COn..s "tituinte naldeck

Orm~las.

EHENDA: 2.C0117-Z
AUTOR : JOSÉ DUTRA

APRESENrAÇÃO: 16/05/07
TIPO: ADITIVA

Pl\RTIDO: P1iDB

UF: Ali

SITUAÇÃO: REJEITADA

Aditem-se. ao artigo 20. do anteprojeto. os
seguintes par5.gra:fos:
n§ 10. Fica instituidtl a Supc.rin'tendência de
Desenvolvimento da Arn..'1zônia Ociden'tal (SUDAHOC)
por
desmcmbrronento
da
Superin'tendência
do
DcsenvolV'imento da Am.'l%ôni;;a.
§ 20. Lei 'complementar es'tabelecerá a
sua
competência. área de ntudçD.o, :Eon'tes de recursos c
inccn"tivos que. poderá. conceder. Qlém de sua sede e
estrutura de :funcionamento. ti

ARTIGO : 003
EHEtIDA: 2COOQZ-7
32 - cada Região terá um ConselhO Regional, AUTOR : MAURÍCIO FRUET
COMposto por .rcpccserrtarrtes dos Estados abrangidos APRESENTAÇÃO: 15/05/07

ABTlGO

Art.

c, em igu<ll número, da União, 'todos escolhidos Il."1 TIPO: HODIFICATIVA
:forma prevista em lei complementar MoioM1, ao

qual compc:t'e:

aprovar
I
desenvolvimen'to;
II

os

- estabelecer programas
pública. transporte c

III - compatibilizar seus
nacionais aprovados por: lei

UF: PR

SITUAÇÃO: REJEITADA

003

Art. 3~ - Cêlda Rcgi50 terá um ConselhO Regional. composto por
representantes dos Estados wrangidos e. em igu.'11 númerol da
urdbo , todos escolhidos na. :forma prevista em lei complementnr
nacion::lll l ao qual compete:

- õ:lprovar os plô'lnos rcgiondis de desenvolvimento I
SUbS'ti'tua-se. no § zo , do art. 10o.~ no art. I
de: 'lo •• no art. 30 •• eapu't e seu § 20. I no
15 e
no § 10. do ar-t , 19. do antcproje'to I a expressão 11
- estnbclecc.r progr:.un.'1S regionais de educaçãe , s:n1de
"lei ccepãcecrrtae- nacional u por "lei complc.rnc.ntar pública. 'transporte e habi'tOlç.:;loJ
regioMis de cdueaeãe , :federal".
IIl - compat'ibiliztlr seu.. planos e progrdll\aS aos nacionais
habi'taç5o J
aprovados por lei :federal;
planC"c; e programas aos
_~ IV
- aprovar nomms gerais para ao criaç:5.o de bene:Eicios
:federal J
:fisc."lis no in'tcrcsse da Região;

pãancs

~núde

PARTIDO: PtmB

art:

regioMis

IV
aprovar no:rmns gerOlis põ:lra a criaç:ão de
bene:ficios :fiscais no in"tcrcsse da Região;:

V
- adotar. enC conjunto com os Es'tados e
Hunicipios. mediddis que. se :fülç.artl nccessárit1s em ••••••••••••••••••••••••• a
caso de. calamidade. pública;
EHENDA: ZC003l1-E;
AUTOR : Jt~DtCK ORNÉLAS

VI . - :Eix<:lr dire:trizes paea ao pro"teyão do meio- APRESENTAÇÃO: 15/05/67
PARTIDO: PFL
amb:Lentc regioMl.
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADÁ

V •
- ~"t<:tr-;--cm_ conjun1:~ •com os Estados e Hunicipios.
mcd:Ldas que se :f~yam' necesst.lr:L::lIS em caso de Cêllnmidade
públicn;
a •••••••••••

UF: BA

Incluir como § 10. do art. 20. do anteprojeto
o seguinte disposi'tivo:
Ar'ta 20 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10. _ As
Superintendências Region."lis de
Dcsenvolvimento terão um Conselho Deliberativo
presidido por Hinistro de Estado e composto pelos
ccveeeeecees de astaêe da regino, e entre 5U.'1S
compe'tências:
§

I _ emitir parecer prévio sobre os Pl;]no"i
Rcgion.'1is de Desenvolvimtm'to ttI serem submetidos i:l
nprovólç.5o do Congresso No')cion."ll;
11 _ aprovtlr o dctõ11h:'.l.rnento e õ),companh.'1r ~a
cxccuçâo
dos
programas
se'toriais
a
serem
executados na região;

VI
- :fiH:tt'
regional;

diretrizes

pnra.

a

pro'tec;5o do meio-:JJllbicn'te

VIl - dc:finir critérios paea clnboraç1jo de planos de re:forma
ngrária regioMl e util:izaç.5o dos recursos naturais.
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XII _ :.provar.
previamen'te.
programa.
ou
pJ:Ojetos de in::Era-es'tnltura, de responsabilid::1dc
de. órgãos :fedcr:ns da administração dirc:ta ou
indire'ta que .uc:lnccm o 'território de mais de um
Ertado;

IV _ :.provat' normas gerais para a óilplicaç.ão
de beneficios :fiscais insti"tuidos no interesse da
região,
adotar,

V

em conjun"t.p

com os

municipIos, medidas que se. :façam
ease de calamidade pública;

Estados e

necessárias em

VI
:fixar diretrizes para a pro'teç5o do meio
dlnbien'te-regional.
Em

consequência do

dispos'to

no

p:arágr;do

propoS"to:
1. suprim:a.-se

o

;art..

30.. •

capu't

e

seus

incisos;
2:.. Transf'ir:im-se
par_
renumer..ndo-os. os §§ 10. e 20.

o
õilrt..
2:0; •
do;art.. 30.;

3.. SUprima-se o Z"t.. qo ....

Justi%i""ção

verbal.

_ cansti'tuin'te Jolaldeck

Ornel.as •

...................................................

EHENIlA: 2C0041-9
AUTOR : MAURÍCIO FRUET
PAJlTlDO: PIIDB
APRESENI'AÇÃO: 1S/0S/97
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

xeeeseerrte-se
i1:elll:
ffAr't. 30.

AO

1lF: PR

capU't do Qrt. 30. o seguinte

• •••••••••••••••••••••••••••••••••

............................................
VII' de:finir crl:térios p:ara elaboração de
pl:>oo de re:o""", :ogrZi.. ""SIional e- \ltili,."ção dos
eecueses natur~s•

............................................."
EHENIlA: 2COOG4-0
AUTOR : L1nZ ALBERTO RODRIGUES

APRESENI'AÇÃO: 1S/05/97
PARTIDO: pllDB
1lF: HG
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Suprimam-se. os i"tens I, I1:. III. IV, V e VI
do ~.. 30. do :an'tcproje"to cb. SUbcomissão dos
lfunicipios e Regiões •

...................................................

EllEIIDA: 2C013S-1
AUTOR : FIRHO DE CASTllO
APIlESEHTAÇÃO: 17/0S/97
PARTIDO: f'IIDB
IJF: CE
TIPO: SVBSTITl1TIVA
SITUAÇÃO: PRE.roDICADJ.

Dê-se -.o 2"t. 30. A seguinte redação:
"As regiões con'brão cóm Plomos lIegion:l':i.s de
Desenvolvimento. de dur:ação plurianual, onde seeãe
especi:ficados os objetivos, diretrizes, metas e
instrumentos de ação do Poder Público, de cuja
elaboração participar50, n:l :E0.J:m:l, da lei, pessees
juridi=s de d~ito público. comissões especiais.
o~niz;ações profissionais e entidades de classe.
§ 10. _ Os pl:õllnos regio~s terão em cont:l a
diS'tribuic;ão d:õll. populaçâo, $\QS atividades, a
~stênci:a
de
recursos
na'turais
e
as
po'tenci:alidades de cad:õll. áreA
e
subárea
do
terri't6rio
nac:ional.
objetivando
adequado
ordenaen"to tcrri"torl:al, com vis1'as A correção dos
dcsequilibrios inter e in"tra-rc:gion:ais existentes.
§ %0.
_
Os
Planos
Reg:io~s
de
Desenvolvimen'to :tn'tegr:arão o Plano N:1cional de
Desenvolvimento,
devendo
ser
submetidos
à
:>provação do congresso H:>cional.
§ 30. _ A execução dos Pl:anos Regionais de
Desenvolvime.n'to do Nordes'te e da 1UrlaZ.ôni.. é da
responsabilid;Lde
dos
seus respectivos órgãos
regionais de desenvolvimento, ees quais
será
assegurada a necessárl... :a\rtonomia adminis"tr;a'tiva c

:financeira , n

ARTIGO : 003
EliENDA; 'ZC0135-1
§ 12 - Os planos regionais 'terão em con'ta. a AUTOR : FIRHO DE CASTRO
dis1rlbuição d:> população. suas :>tivid:>des. :> APRESENI'AÇÃO: 17/0S/87 PARTIDO: PIIDB IJF: CE
existênci.a
de
recursos
na'tur;lis
e
as TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA
po'teDc:i.;ali.dades de Cé\da ~
e
subárea
do
'tern:tório
~on:ll.,
obje'tiv;lnd,o
adequado
orde=men'to 'terri'tornl, com vist'as à correção dok
Dê-se :1\0 art. 30. a seguinte redação:
desequi.libnos in'ter e in'tr:>-region:>is exis'ten1:es.
"As regiões cont~So com Pl:J.nos Regionais de
Desenvolvimen1:o, de duração plurianual, onde serão
especi:ficados os objc'tivos, d:ire'trizes~ eeees c
instrwnentos de ~ção do Poder público, de cuja
elaboração paticipaão, na :fo~ da lei, pessoas
juridicas de direito público, comissõcs especiais,
Org;lnizaçêies ~issionais e entid~dcs de eaasse ,

ARTIGO: 003
§
12 - Os planos regionais 'terS:o em con't'Q a dis"tribuição da
população, S1J,;;IS atividades • .Q ~ist'ênc.ia de recursos ="tut'..,:is
e as po'tcnci.::alidades de cada área e subárea do t'crn'tôno
nncional, objetiVêlondo :õlIdeq\Uldo ordenarnent'o 'terri'torial, com
vistas Q correção dos desequilibrios in'ter: e in'tra-region:ais

exâsteetes ,
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§ 10.. _ Os planos regionais "tc.r5o em conta til
distribuição da população t suas atividades, a
cxist'ência
de
recursos
natur:.:d.s
e
as
potencialidades de eada área
c
subárc:l;
do
"tc.rri'tório
nacioMl,
objetivando
adequado
ordenamento 'terri'torial, com vistas à correção dos
desequilibrios inter e. in"tra-rcgionais exis'ten"tes ..
§ 20..
_
Os
Planos
Regionais
Deseovolvimen'to intcgrC1rão o Plano N<1cional
Desenvolvimen'to t
devendo
ser
submetidos
aprovaç5o do Congresso Nacion:ill.

de
de

à

§ 30. _ A execução dos Planos Regionais de
da Am.a%ôniQ é da
responsabilidade
dos
seus respectivos õrg9.0S
regionais de desenvolv:imen'to, aes q\1a;is
será

Desenvolvimento do Nordes1:e e

assegurada a necessária Qu'tonomia administ:ra:tiv;l e
:financeira .."

ARTIGO • 003

ARTIGO. 003

EHENDA: 2C004Z-7

§ 22 - Lei complementar nacional disporQ sobre QI aprovação e
Zg - Lei complementar Micional disporá sobre a AUTOR : MAURÍCIO FRUET
a aplicação, pelos Estados integran"tes da RegiSo,
d:as
aprovação e a aplicnção. pelos Estados in"tegran"tes APRESEm'AÇÃO: 15/05/8'
P~TlDO: PHDS
UF: PR
deliberações do conselho RegioMil, bem como sobre. a criQçSo,
da Região. das deliberações do Conselho Regional, TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇAO: REJEITADA
org<1nização e gestão de Fundos Regionais de Desenvolvimento ..
bem como sobre a criação, org<1nizaç.ão e ges"tão de
Fundos Regionais de neseeeeavãeeet»,
SUbsti"tua-se. no § 20 .. do art.. 10 ... no art.
20., no :u:t. 30 •• capu't e seu § 20 •• no art.. 15 e
no § 10. -do art. 19, do an"tcproje"to, QI expressão
"lei complementar nacional" por "lei complemen~
:federal".

§

EHElIDA' 2C0135-1
AUTOR : FIRMO DE CASTRO
llPRESDITAÇÃO: 1'/05/0'
PJl!lTIDO, PHDB
1JF: CE
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

Dê-se ao

art.. 30.. a segui.n'tc rcdaç5o:

"As

regiões contarão com Planos Regionais de
DesenvoJ.vimen'to, de duração plurianual, onde serão
especUicados os objetivos. dire:'trizes, me'ta5 e
ins'trumen"tos de d-çãQ do poder Público, de cuja
elaboração participt1rão, na :forma da lei, pessoas
jurídicas de direito público, comissões especiais.
orgunizaçães proi'issionais e entidades de classe ..
§ 10. _ Os planos regionais terão em con'ta :ti
distribuição da população. SUO"lS :iltividades, :J:
existência
de
recursos
naturais:
e
as
potencialidades de cad:a área
e
subárea
do
"território
nacional,
objetivando
adeqw:ado
ordcnd!'\ento t'erritoriãll, com vistas à correção dos
desequilibrios :inter e in'tra-region:ds existentes.
§ 20. _
Os
Planos·Regionais
Descnvolv:imento integrarão o Pl:lno Nacional
Desenvolviment'o ,
devendo
ser
submetidos
:aprovação do Congresso J.bci.oltãll.

de
de
Q

§ 30. _ A execuç50 dos Planos Regionais de
Desenvolvimento do Nordeste e dãl Amd%ônia é da
responsabilidade
dos
seus respectivos -órgãos
regionais de desenvolvimento, dOS q\Qis
será
assegurada :l necessáriõil autonomia adminis'trativa e
:financeira. \t

..............................................................

EMENDA: 2C0135-1
AUTOR : FIRMO DE CASTRO
APRESENTAÇÃO: 17/05/07

TIPO: SUBSTITUTIVA

PARTIDO: PHOB

SITUAçÃO: PREJUDICADA

uAs regiõcs conta.rão com Planos Regionais de
Desenvolvimento. de dur=ação plurianual, onde serão
especi:ficados os objetivos. diretrizes, metas e
instrumcntos de :lção do Poder Público, de cuja
eldbora.ç5o participa.riío, na :form:;a da lei, pessees
jurí.dicas de direito públiqo. comissões especiaiS,
organizações p.t:'Oi'issionais e en'tidades de classe.
§ 10..

_ Os planos region..a is 'terão em con"ta a

da
de

po'ten~ia1idades

'te.rri'téri-o

popultu;5o, suas Qtividades. a
recursos
naturais
e
as
cada área
e
subárea
do

de

nacionaJ.,

objc'tivando

adequado

ordenamento 'terri"torial, com vistas à correção dos
descquilibrios inter e intra-regionais existentes ..
§ 20.
_
Os
Planos
Regionais
Desenvolvimen"to integrarão o. Plano NacioDdl
Desenvolvimento,
devendo 'ser
submetidos
aprov~ção do congresso Nacional.

003

convênio celebZ';K1o
qualquer Program:l
projeto
de
investimento
em
in:fraestnrtura,
de
responsabilidade de õrg50 da ;l(}miniS"tr:l~ :federal. dire'bl ou
indireta,
somente
poderá
ser cxecut'ado em região de
desenvolvimen"to após :lprovaç5o
do
respectivo
Conselho
Regional.
ou

Dê-se ao art.. 30 .. a seguin'te red~:

distribuição
existência

ARTIGO

§
32 - Ressalv:K'1a QI hipó'tese de :lCC)rdo ou
com o Estado em: que :for realizGKIa .. obra.

UF: CE

de
de

à

§ 30. _ A execução dos Planos Regionais de
Dcscnvol.vimcn1:o do Nordc.s"tc. c da lI.1\unônia é da
respons:;iliilidadc
dos
seus respectivos órgãos
regionais de desenvolvimento. aos quais
será
assegurada a necessária a\ltonomi:l administrativa c
:financeira ..li
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I

ARTIGO

004

Art. '12 - Os planos nacionais de desenvolvimento e os
orçamentos públicos 'federais. inclusive o monetário e os das
entidades da adndnistrar;ào indire'ta. serão regional~dos.
tanto em relnção às despesas correntes quanto ';'s de C<lpi'tal,
observando-se rigorosamente a in"tcgraçã.o das ações sc:toriais
:face aos objetivos territoriais do desenvolvimento ..

ARTIGO

004

ARTIGO

EliENDA: 2C0034-6

dos órgãos :federais de desenvolvimcn'to regional, fü:SRESENTAÇÃO: "15/05/07
PARTIDO: PFL
mediante a designação da metade dos membros do TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITrolA

colegiado dcliberativo superior de cada
nos "termos ertabelecidos em. lei a

aos

•

Art a 59 - Os astaães participarão da administração dos 6rgãos

Art.. qg - Os Estados participarão dõl; adrn:i.nistração AUTOR : H'ALDECK ORNÉLAS

:federais de descnvolvimento rc:gional, mediante a desigM;Ção
da me.'tade dos membros do colegiado deliberativo superior de
cada entidade, nos 'termos ertabelecidos em. lei a

UF: BA

entidade,
Incluir como § 10a do :lrta 20a do an'teprojet:o
o seguin'te dispositivo:

Art. 20

.

As
superin"tcndênc:ias Regionais de
Desenvolvimento terão um Conselho Deliberativo
presidido por 1'tlnistro de Ertado c composto pelos
Governadores de trtado da região, e entee suas
compet:ências:
§

10

a

_

I _ emitir p:irCcer previo sobre. os Planos
Regionais de Desenvolvimento :l serem submetidos à
aprova,vão do congresso lb.cional J
11 _ aprovéU:' o de'talJt..-mento e acompanhar a
execução
dos
programas
setoriai.s
a
serem
executados na rc:gi.ão;
111 _ apro~,
previamente,
programa
ou
proje'tos de in:fr;),-es'tru"tura, d~ responsabilidade
de órgãos %cdc.rais da adminis'traçáo diret:a ou
indireta que alc:.anccm o território de mais de um

Estado;

IV _ aprovar normas gerais para a aplica~o
de benc:ficios :fiscais instituídos no intc.rcsse da
região;
,~

v _ ado'tar, em conjunt:o com os Estados e
municipios, medidas que se %açam necessárias em
caso de cal:múdade pública:

V1- _ :fixar diretrizes para " protcç5o do meio
~ien'te

rcgionala

Em co~quência

dispos"to

do

no

parágrafo

proposto:
"I a SUprima-se

art.

o

30 a

,

eaput

e

SeUS

incisos;
2: a Trans:fir;;m-se
para
renUltlCrando-os, os §§ 10 a e 20.

á, suprima-se o :ilX"t.

o

Qrt a

20 a ,

do art. 30. J

40a a

Justi:ficação verbal.

_ eonstituint" Ilald"cl<

OrneJ~sa

I:HF:IlDA: 2C0111-3
AUTOR : JosÉ DUTRA
APRESEIlTAÇÃO: 16/05/87
PARTIDO: PIIDU
UF: Ali
TIPO: SUBSTITU'l'IVA
SITUAÇÃO: tiEJEITADA

substi'h1a-se

redaç:ío

a

do

;u:tigo

1I0a

do

an'teprojct:o, pela seguin'te:

ttArt.. "lo. Os
Es'h:1dos
administração
dos
org50s

põlr'ticiparão
:fedC1':ê'2lis

da
de

desenvolvimento regional, mediante a dcsign,o;,ção da
metade mais
um
dos
membros
do
colegiado
deliberativo superior de cada entidade, nos 'te.t1l\OS
es'tc:Wclecidos em lei a 11

ARTIGO: 005

Art..

S2

O

-

HUn:icipio

comple..t1\Cntar

ertadual.

mínimos

:fOrtn:1

-naciona:l.

e

;a,

será

criado

obedecidos

por

J;;llEIlIJA: 2COOQQ-3
AUTOR : MAURÍCIO FRUET
lei APRESENTAÇÃO: 15/05/07

:requisitos TIPO: SUBSTITUTIVA

ARTIGO: 006

PARTIDO: PHDB

UF: P:R

SITUAÇÃO: REJEIT14DA

previst'as em lei complC1t'cn'tar
Da-Se

;1;0

art a 50 a do .::l.n'teprojct:o a seguinte

""dação:
"Arta Soa' O Municipio será criado P'Jr lei
es'tadUê11, obedecidos os requisi'tos minimos e a
:forma previstos em lei complcmen'tar estadual a
§. "lo a Dependerão de consulta p~via, atrd.vés
de
plebiscito,
às
populações
diret:ô1It\cn1:c
interessadas
para rei"ercnd<:U:' a inici<JItiva dUli
Assembléia Legislativa do Estado, os casos de
criação, incorporação, :fusão e desmembramento de
Huni.cipiosa

§ 20 a Os Munic:í.pios podCJ:'50 instituir %undos
municipõ1is para o descnvolvimcnt:o ou para executar
serviços de atribuiçôes comuns an
oao • • a a . a a a a a a a a a a a a . a a a a a a a . a " a a a a a . a a a a a . a a . a a a a

EHEHOA.: 2C0093-1
AUTOR .: NESTOR 'DUARTE

APRESENTAÇÃO: "15/05/07
PARTIDO: PtmH
TIPO: SUPRESSIV,A
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: BA

SUbstitu:a-se O ar'ta SOa e. seu. paréÍgra:fo único
pclo seguin'te:

Ar't a S~ - O Município será
cst':ldUo"11, obedecidos requ:isit'os

em lei coftl})lc.men1:ar nacional a

criado por lei complezaen'bilr
minimos e ~ :fortn;l prcviS'tos
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"Art. 50 .. A cr:tnç.::io de. município será :feita
por lei cs1:adual e dcpc.ndcr5. de consulta às
pcpulaç:ôcs
in'tcresséldas t
através
da .:Justiça;

Eleitornl t

sobre

popul;]ç..~o

c

condições

zcnda

de.

públfCél

de que :foi desmembrado,
Constituição do astudo , n

tcrri'tório t

que

viabilidd.dc ao novo municipio sem

assegurem

inviabilizar o

conforme

disposto

na

EliENDA: ZC0007- 7
AUTOR : IVO CERSÓSIHO

APRESEHTAÇÃO: 16/0S/07
PARTIDO: PHDB
UF: HS
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Substi1:Ua-se o artigo 50. da Seção I _ do
Célpí"tulo 111, com a seguini:c. redação:
"A cons"tituição Estadual est;]bclcccrá.tI.

e

os

requisitos

-minimos-pnra

a

:0l:1'1tl _

crfé:1ç.ão

dos

municípi-ôs. "

EtlENDA: ZC011Z-1

AmOR : JOSÉ DUTRA
APRESEHTAÇÃO: 16/0S/07
PARTIDO: PHDB UF: AlI
SITUAÇÃO: REJEITADA
TIPO: SUBSTITUTIVA

redação do

Substi'bJ..70-se a

anteprojeto, pela sc~ie:

~t:igo

eo,

do

"Art.. 50.. O /HÚnicipio sc;rá cri."do por lei
complerncn'tar es'tadual t obedecidos os requisitos
rninimos e Q :forma- prcvistos-n.rCânstituiç.5o do

--

Es'tado-..1t-- - - - -

,

ElIEHIlA: 2C010S-9
AUTOR : VIVlU.DO BARBOSA
APRESEHTAÇÃO: 16/0S/07
PARTIDO: PDT
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

nceescerrte-se
n§

Os

<'trezen.tos

§

ao ar't. 50. do :an'teproje'to
com

Hunicipios

mil)

UF: RJ

eleitores

m.::lis
de 300.00
cs"to.belccc.ri.ío a sua

própria Lei Orgíinic.a , n
ElIEHIlA: 2C01S2-1
AUTOR : !lAURO HIRllIIDA
APRESEllTAÇÃO: 17/0S/e7
PARTIDO: PHDB W: GO
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
Altera a zedação do

art. "!lo.:

"O HUnicipio será cri:ildo por lei est':ildu."11.
obedecidos- requisitos minimos c :form.'1 prevista em
lei complementar cs"t:1du:ll".

ARTIGO: OOS

ARTIGO. 006

P::u:~grQ;fo único - Dependerão de consuJ't:il prévidi às
populações diretamcn'tc
interessad:.s,
mcdian'tc

Pnroigra:fo único - Dependerão de consulta prévia ~s populações
dirct:1rncntc. intere.ssõ1das, medi,:).ntc rc:fc.rcndo de itrl.ciativa da

rc:ferendo de iniciativa da Assc:lllbléia Legislativa
Estadual, a criação, Q incorporação, .. :fusão e o
desmembramento de llunieipios.

Assembléia Legislativa Es'tadual, executado pela Justiça
Eleitoral, Q criaç.5o, a incorporação,
..
:fusão
c
o
desmembrdmcnto- de Hunic:ipios.
ElIEHIlA: 2C0032-0
AUTOR : ARIIALIlO lIARTIIIS
APRESEnl'AÇÃO: 1S/0S/87
PARTIDO: PHDB
TIPO, ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

"Art.

50.

§ 10.

_

UF: RO

lé parágr:ão único do anteprojeto).

Os municipio'i que :forem criados sem
estarem. de acordo com as- prescrições contidas
nesta
COnstituição
e
na legi.slilç.=ia :fcderal
§ 2:0.

pertinente,

_

não

receberão

verbas da

união,

a

q=lquer titulo.
"Disposie;ães GcX'ais e Transi't6ri::as"
_

Não se apliCf111\ as prescrições contidas no

§ 20. artigo
50.
dcst':il Const:i"tuiçiío,
aos
munic:ipios
criQdos
an'teriorment:c
à d;)tdi da
promulgação dcs'ta Constituição.n

.......................•..........................
ElIEHIlA: 2C0061-3
AUTOR : LUIZ lU.BERTO RODRIGUES
APRESENfAÇÃO: 1S/0S/87
PARTIDO: PHDB

npo:

SUBSTITUTIVA

UF: 1IG

SITUAÇÃO: APROVADA

Parágra:fo único do Art. 50. do ant:cproje'to da
SUbcomissão dos HUnicipios e Rcgiôcs passa :li 'ter a
seguinte redação:
Parágra:fo único. Dependerão
de
consul"ta
prévia às populilções dirc"tnmcn'tc intcrcssnda'i.
mediante referendo de inicia'tiva da Asscmbléif)I
Legislativa Est::ad\l:;ll
executado
pela
Justiç.-.l
Elcitordil, a crii1t;5o, ;jl incorporaç:âo. a :fusão e
desmembramento de Hunicipios.
-,

oiI
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DATA -

HACIOIIAL CONSTlTUllITE

20/0~/87

HORA - 02:29

SllBCOI1ISSÃO DOS I1IllIcfPIOS E REGIÕES
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO CONSTlTUCIOHAL - QUADRO COHPlrnATIVO

1oHTEPIl0JETO DO RELATOR

1oHTEPIl0JETO (NOVA REDAÇÃO)

EIlENDAS

..................................................
EMENDA: ZCDD29-0

AUTOR • lrnNALDO IlARTINS
APRESENTAÇÃO: 15/05/87
PlrnTIDO: PIlDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

"Art. 50.

UF: RO

•

..

............................................
§
Não poderão ser criados municipios nos
doze meses anteriorC:s e nos do~c meses post'criores
às eleições municipais ger::ais :fi~das para todo o
pais."

lrnTIGO : 006

Art..

6g

ElIEHOA: 2COOZ4-9

-

O Hunicipio

reger-se-á

por

ARTIGO
tmRTI~

lei AUTOR : ARNALDO

Art.

que;a
promulgará,
atendidos
os
principios
estabelecidos nesta COnstituição e na Constituição
do respectivo EsUtdo, em especial os seguintes:

007

1S - O Hunicípio rcger-se-á por lei :fund3cn'tal votncltll

em dois 'turnos e aprovada pela ln3ioria absoluta

dos membros
da
c5rna.ra Municipal,
que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição e na Consti'tuiç5o
do respectivo Estado, em especial os seguintes:

:fundamental vot&da em dois "turnos e aprovada pela APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: Pl1DB
UF: no
maioria absoluta dos membros da câmara HUtUcipal t TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
'<,

"Art. 60.

I
- eletividade do P.rc:feito, do vice-prci'cito e dos
ueeeadcees , mediante pleito direto e simultâneo realizado em
'todo o País;

I
- eletividade do P.re:feito, do Vice-p.re:fei'to e
I _ eleição do P.t:'cleito, do Vice-Prefeito e
dos
Vereadores,
mediante
pleito
di.l':'eto
e dos Vereadores, para um ma.ndato de qUdltro anos,
simultâneo realizado em todo o Pais;
mediante pleito direto, secreto e simultâneo,
realizado em todo o Pais;
II
- imunidade e inviolab:Ílidade do manda'to dos
ve.re;ado~, no território do Hunicipio;

.... imunidade. e. inviolQbilidade do manda:to dos vereadores.
no território do H'Unicipio;

11

III
- proibições e incompatibilidades no exercício da
III - proibições e incompatibilidades no excrcicio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vczeança , aplicado, no que couber,
o
disposto
nesta
da vereança, aplicado, no que couber, o dispos'to EHENDA: 2COOI.lS-1
Constituição para os membros do congresso Nacional. e n:a
Consti:tuiç.lio do respectivo
Assembléia. Legislativa;

nesta COnstituição para os membros do Congresso AUTOR : HAURÍCIO FRUET
Nacional e na consti'tuição do respectivo Estado APRESEHTAÇAO: 15/05/07
PARnDO: PHDB UF: PR
p~a os membros da Assembléia Legislativa;
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJE.ITADA

IV
- organização das :funções legislativas
:fiscalizadoras da câmara Hunicipal.

anteprojeto,

a

no

c:1put

do, -.. Qr't.

seguinte expressãõ:

par~

os

membros

da

IV
- organiz;;tção das :funções legislativas e :fiscalizadorõilS
da câmara Hunicipal.

e

suprima-se,

Estado

60. ,

do

n. • • e

n3

Consti't:'uição do respectivo Estado, •••"

.;,;mm,;; ·2cõõ;ã:;

.

AUTOR : ALFREDO CJUfPOS
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PIlDB
UF' MG
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA •

Dê:se aos itens II c II do :lrt. 60. do
da... SUbcomissão dos
Hunicipios
a
segu1nte. redQ,Çõilo, rcnumerando-se os atuais itens
III e VI como IV e V:
an'te~roJe.to

......................................
I _

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ir _ inviolabilidade
do
~ndat'o
dos
Vert=a~o:es, no territ'órlo do Hunicipio e
no
ex~C1C:lO do ma:ndato, por suas opiniões. palavras
e votos, salvo em caso de crime cont'ra a honra;

III _ imunidade processu.-'1l, desde a expcdiy50
do diploma até :t inauguração dã\ lcgislatu.r;a
seguinte., 1150 podendo o Vereador ser preso salvo
no easc de criJne ina::Eiançável;"
'

.......................................................
E'HElDJA: 2COD31-1
AUTOR : lrnNALDO MARTINS
APIlESEHTAÇÃO: 15/05/0'
PARTIDO: PIlDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

UF: RO

Art. 60.

U

UI
111

-- ..........................................
,
.

§. •• _ são condições de elegibilidade para
Vere:ld.or, ser. brasileiro. estar no cxercicio dos

direitos politicos e ter id"do lllinima' do dezoito
anos. fI

. . . . . . . . . . . . . . . . .0

' •••••••••••

EHEtmA: 2C0113-0

AUTOR : JOSÉ DUTRA
• APRESEmAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PIlDB 'UF: 1lH
TIPO: liODIFlCATIVA
SITUAÇÃO: ÍlEJEI1ADA

SUbsti'tu:1-se, no art:i.go 6Q. do an'teprojeto, a
"por lei :fundmncn't;üll pela expressão
"pela Consti:tuiyão Huldc:ipal" •

exp~ssão

• 0

0

•••

10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , .

EHEIlDA: 2C0027-3
AUTOR : AIlllllLDO IlARTINS

ARTIGO: 007

li
_ _ _ _ _ _ _- ' -

1~

-

Os Pre:feitos e vice-prt::feitos ser'" eleitos dentze
---....1
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DATA - ZO/05/07

SUBCOHISSÃO DOS HINICÍPIOS E REGIÕES

IIORA ':" 02:29

SISTEHA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COHPARATIIIO
ANTEPRO.mTO DO RELATOR

ANTEPROJETO (NOVA REDAÇÃO>

EHENDAS

APRESENI'AÇÃO: 15/0S/07
PARTIDO: PHDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

"Art.

br;lsilciros maiores de vinte e um. aecs , e
dirci'tos políticos.

UF: RO

no

cxercic!o

dos

&0.

I _

II _

..

III _

.

IV _

10 .. Os Pre:eitos e

§

os Vereadores

submetidos Q jul~n"tos perlau'te os
JUs:tic;a Estaduais. li

serlio

Tribun:lIis

EHENDA: ZCOOZS-7
AUTOR : ARNALDO IfAIlTINS
APRESENl"AÇÃO: 15/05"/07
PARTIDO: PHDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

de

ARTIGO: 007

Zll - Os pJ:e.fei1:os e os V~o""s serllo subl1le1:idos "
juIg:omen1:o per:on1:e os Tribunais de JIIs1;10;:0 es1::>du:ais.

§

UF: RO

"14rt'. 60

..

I _

.

II _

III _
IV _
§

"".3 _

.

~

zc ,
O Cõll>Clidlo1:o" Vice-P>:e:fei1:o ser!>
considerQdo- eãeâ'te , em virtude da eleição do
§

e=ndida'to ~ Pre:Eei'to com ~~e rcgi.str;ado ..11

EHENDA: ZC0030-3
AUTOR : ARNALDO IfAIlTINS
PARTIDO: PHDB
UF: RO
APRESENfAÇÃO: 15/05/07
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

nAr't. 60..

.. ........................................................ •'\ ......

\
I

·•••••••••• .. • .. •••

II
imunidQde e inviol;abilid.dc do manda'to
do Pre::Eci=to e dos vereadores. no "território do
municipio;

......................

.

~

ARTIGO: 007

3!t - são col>Clições de elegibilid"de de vere:oclor ser
brasileiro, estae no exercício dos direitos politicos e tu

§

idade minirlQ de dezoi'to

EHENDA: ZC0131-0
AUTOR • ALEXllHDRE PIlZ'/llA
APRESENl"AÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PHDB.
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: SC

Na %orma do art.
18.' c=:pu't. do Regimento
Interno da Assembléia Hacion=:l Constituinte, o

signatári.o apresentQl
"Art. 60.

=t

seguinte emenda:

•

.

I
eletividade do Prefeito, do vice-prc:fcito
e dos "uereaâcees , mediante pleito
direto
e
simultâneo realiz:ldo em 'todo o p::lis: aes Prc:Eeito
e vice-prc:Ec3:to, caberá o direito :;li uma. reeleição
mesmo p~a o período subscquente."
EHEIIDA: ZCOOZO-1
AUTOR : ARNALDO MARTINS'..
APRESENfAÇÃO:- 15/05/07
PARTIDO: PHDIt
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO:" APROVADA
r

"Ar1:.' 60.

UF:

ao

• •••••••••••••••••••••••••••••••••

I

••••••...•.••••••••• ••·•••••••···••••••·

II

•••••••••••••••••••.•.•••••••.••••••••••

111 _

IV

..............

.

,1

.
~

.

Os Prc:fei'tos e os Vice-pre:Eei'tos serão
eleitos dentre brasileiros m::dorcs de vinte .e 'Um
aaes , e no exercício dos direitos políticos. 1t
§

••••• ;.: •••• ""." •••••••••••••••••••••• "...... ,-•• 'O.".

QnOS ..
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IlJ\CIOIlJ\L

CONSTITUINTE

DATA - 20/05/07

SUBCOHISSÃo DOS HIHICÍPIOS E REGIÕES

HORA - 02:29

SISTEHl\ DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIOIlJ\L - QUADRO COMPARATIVO
ANTEPRO,nrrO DO RELATOR

EHENDAS

AN'rEPRD.nrrO mOVA REDAÇÃO>

EllENDA: 2C011G-lI
AUTOR : JOSÉ DUTRA
APRESENTAÇÃO: 16/0S/07
PARTIDO: PIlDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

DF: AR

~nt'eproje'to.

o

Parágrêtfo único. Na eleição do Prdci'to
Vice-Pre:Eei1:-o scrâ exigida a mioria absoluta."

e

Adi"t-c-se
ao art'.
seguinte prágra:fo 1inico:

60.

do

uAr't. 60.

ARTIGO : OD7

EHENDA: 2C0136-9

ARTIGO : OOB
Art. 02 - O nÚll1CrO de V""""dol:eS d.. câ:Bar.. Hlln:icip:o:l serli
UF: DA var.i.ávcl, conforme se dispuser tia constituição do Ert=do,
rcspc:i"t:1das
as condições 'locais. proporcl.onalmcn'te ae
elei"t'or~do do lfUnicipio. ~ podendo eJ.Cceder de vin'te e
um
Ve.rc.<::l;dorcs nos lfUnicipios de ;até um milhão de h::lbit::lnt'es e de
'ter' a 'trint::a e 'três nos demais easea,
r

14rt. ,g - O número de Vereãdores da tâmara AUTOR : LÍDICE DA HATA
Hunicipal será variâvel, con:fome se dispuser na JU'RESDa'AÇÃO: 17/05/97
PART::tDO: PC DO B
.constituição do Ert~dOt respeitadas as condições TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: R&lEITADA

locais,
proporcionalmente
ac
eleit-o~do
do
HUni.cipio, não podendo exceder de vinte e 'UJ'Q
veeeaaeees nos Hunicipios de até um milhão de
O Z"t.. 70 .. do
Mbi'bnt'cs e de trinta e três nos den=is cases;
seguinte .redação:

an'teprojeto passa

a

"Rcspcitad.
a
proporcionalidade
com a
população do Kunit::ipio t o n'Ünlero de vere"ldores

será no minimo 9 e no máximo de 21 nos Hunicipios
de ate um milhão de bt"1bi' bn'tcs: e no minimo de 25
e m."ÍXimo de 61 nos lfUnicipios aci.m:k.de 1 ll\ilhão de
babi'tan"tcs."
EHENDA: ZCOO90-7
AUTOR : HESlOR DUARTE
PART%DO: PIlDS
DF: BA
APRESENTAÇÃO: ~S/OS/07
TXPO: =ITIlTIVA
SITUAÇÃO: IlEJUTADA

Substi"tu:i.-se o ;art. 7.0. pelo

número

Art. 70. O

seguin~:

vereadores em cada
~ será proI'Drc.ioD:21 ao d:1 popul~á
d~
.mun.icipio, 'Observado o minirn6 de 'neve e o -máximo
de tnntõill -e "três p;ar~ os municipioS" com =is de um

de

milhão de habi'bln'tes.
EHENDA: 2C011S-6
AUTOD : Josi: DUTRA
APRESENTAÇÃO: 16/0S/07
PART%DO: PIlDB
1JF: AR
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO~ REJEITADA

Kod:i.:fique-se
ôil
rcdaç50
an"tcp.J:Oje'to, pela seguinte:

do:»:'t.

o.

do

".Art. 70. O número de ve.readorcs da c5mar~
Hunic1pal será variável, -c:on:fome se dispuser na
eonsti:tuição do Es't:1do l' zespei'h2das as condições
lo~s, o elei1:orddo, extensão t:crrit:orlal e renda
municipal. não podendo exceder de vârrte e um
ueeeaêeees nos -Hunicipios de até \.Un milh50 -de
habit;m'tes e de 'trinta e 'três nos demais casos".

ARTIGO: 007
Parâgra:fo único - Compete .ao Estado. mediante lei
complementar, es'tabelecer normas gerais para a

ARTZGO : 000
Parágra:fo
único
Compete
;lO
ES'b\do,
complcmcnt;ar. estabelecer noJ:ltQS gerais p~
J::'C1:\uneraç.~ cios veeeaseeee,

:fixação da .remuneração dos Vcre:1tlorcs.

EHENDA~ 2C0021-~

AUTOR : HAURiCIO CORRÊA
APRESt::HTAÇÃO: 15/05/07

TIPO, SUBSTITUTIVA

nê-se
zcd<1ção:

ao

§

PARTIDO: PDT

UF: DF

SItUAÇÃO: REJEITADA

10.

do art.

70.

.:a scguin'te

,,§ 1'0. ccepe'te
;K)
Es'tado.
mcdian'te lei
complemcn'br, est'abe1cccr
õil
rcmunerêlÇão
dos
vcre4idores, respeitado o l"imi'te máximo de vinte

salários minimos .a qualquer titulo."

EtlENIlA, 2C<l062-1
AUTOR : LUIZ ALBERTO RODRIGUES
PARUDO: PIlDS
DF: 1IG
APRESENTAÇÃO: 1S/0S/07
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: RE.lEITADA
O § 10. do Art. 70. do Anteprojeto da
SUbcomissão dos Municipios e Regiões passa .;a 'ter
a seguinte. redõlÇ5o:
tI§. 10. Compete
ao
Complemcn1::ar, estabelecer

Est:xlo.
medi=n'te Lei
normas gerais pi1r~ a

::EiJf:aç5o d<:a rcrt\unernçSo dos veecsdcees , Prc::fei"tos e
vice-prc:fci~os. "

mediante
~

lei

:Eixaç.50 dõil
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IlACIONlU. CONSTITUINTE

DATA - 20/05/07

SUBCOMISSÃO DOS MIllIcfPIOS E REGIÕES

HORA. 02:29

SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO CONSTlTUCIONlU. - QUADRO COllPARATIVO
ANTEPROJETO DO RELATOR

EHENDAS

ANTEPROJETO (NOVA REDAÇÃO)

EHENDA: 2C0009-5

AUTOR : CVIIHA BUENO
APRESENTAÇÃO: 14105/07
PARTIDO: PDS
UF: SP
TIPO: HODIFlCATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Dê-se =0 m:t" 70... § 10... a seguin"tc redação:
nA .remuneração dos veeeaaeres será J.ivrcm~n'te

:fixada pela câmara Hunicipal. -no inicio
.legislatura ..ti

de

cada

EHEIIDA: 2C0129-6
AUTOR : LAVOISIER HAIA
APRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PDS
UF: RII
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

o§

1=

do

art..

';t passa a 'ter a

seguin'te

re<\"ção:
"Art.

'::ti

.

1= Compe'te à câmar:a de Vcrc:J;dorc:s.. .medi:J.ntc
Resolução.» :EiKõlr. no :Ei.'nal de cada lcgisla1:Ura, a
§

n:muncração dos Vc.readores p:ttn a lcgisla"tura
scguin'tc... _ .conrti1:Ui.nte Lavoisier H:l:ia..
EIlENDA: 2C0107-5
AUTOR : JOSÉ DUTRA
APRESENTAÇÃO: 16/051tl7
PARTIDO: PHDB
TIPO: SUPRESSIVA
SInlAÇÃO: REJEITADA

UF: AlI

su.pri.ma-se o § 10.. do ;n-t'.. o. e modi%ique-se
redação do art. -00. do anteprojeto,
pela
seguin'te:

~

"Art. -00. Os subsidios 'do Prc:fei:'to, VicePre:fei'to e veeeeeeees serão :EiR:1dos pel.:1 ~
HUnicip:al, no inicio de. C<"1dô1 lcgisl:J.t'ux';a, de
conformidade COM os crl.têri.os c limi'tes razoá.veis.

que
:Eo""'" estllbelecidos pela COnstituição do
Estado.
'
§

10. Lei

complement~ cstadu::tl

es't:1belcec.rá

as .nOnL:IS gerais par;), :fixnç5.o dos subsidios de que
'tra"ta o Qp\tt dcs-'tc artigo.
§ 20. veri%ieando-se
peri1a
do
poder
aquisitivo 'Cl.a.moeda, os subsidias de que "trata. o
caput' derte- artigo serão devidamente reajustados".

EIlENDA: ZC01Z7-0
AUTOR : ELIEL RODRIGUES
P1lJlTIDO: PlIDB
APRESENTAÇi(O: 17/05/07
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: PA

Acrescen't'c.-se ~ ~. 70. do .-nte.proje.to-da
SUbcomissão de Hunic:ípios e Rc.gi.õcs o seguinte
p:u::igrafo:
u§ 20. Aos Vered.dores é assegurado 1:r=.-tamen'to
i~l
ac conferido aos -membros do
Congr1:sso
Nacional e das Assembléias LC:gislativo'1s, no qUI:
diz respeito ~ inviolabilidade C: imunidade.. n

ARTIGO
000
Art.. 02 - Os subsidios do Prefeito e do viceP.refei"to serão :Ei)Qdos pela câmara Hunicipal. no
:fim
de Cdd:l legislatura. parêl a ~cgislatur.:l
scguin'te.

EIlENDA: 2C0107-5
AUTOR : JOSÉ DUTRA
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO; PHDB UF': MI
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Suprima-se o
a redação
seguinte:

do

§

art.

10. do ~. o. c modU:i.que-sc

00.

do

anteprojeto,

.pcJ.;a

1'Ar1:. 00. Os subsidios do pre:cito, vicePrefeito e Vereadores serão :EiRados pela c5.m."1X':1
Hunicipal, no inicio de eada lcgís1.atura, de
con:formidadc com os critérios c limi'tes r:noáveis
qu~
.:forem es"tõ1belccidos pela Consti:tuiç.5o do
Est:1do.
§ 10. Lei complemcn'tar cst.dual cs'bilielecerá
as normas gerais para :fiKaç5.o dos subsidios de que
"b:a:ta o CQpu't 'deste Q%'tigo.
§ 20. veri:ficando-se
p~;a
do
poder
aquisitivo da troeda, os subsídios de que 'tr:1't;a o
caput deste artigo serão dcvidantcn'te re3justadosll •

ElttNDA: 2C0063-0

AtrrOR : LUIZ ALBERTO RODRIGUES
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PlIDB
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

UF: HG

o Art. 00. -do An'tcprojeto da Subcomissão dos
Municípios e Regiôes P;"SS:l a ter a scguin"te:
redação:
"Art. 00. 'Os subsidios do Prdcito, do VicePrc%ei'to e dos Vereadores ser50 nx:ados .pela
c:â.m:lra Hunicipnl. no :fim de cada legisla'tura, p<1ra
O) legisln:tura seguin'te. U

ARTIGO

009

Art. 92 - Os subsídios do Prc;fcito, do vice-Prc:Eei'to e dos
veeeeacees serão :fixados pela. câmara Municipnl, no :fim de
c:ad.::t lcgislá'tur;a, para ;a legislatura seguin'te.
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HAClOIlllL

COIlSTITlUKI'&

DATA - ZO/05/07

SUBCOIlISSÃO llOS IIIIIICÍPIOS E REGIÕES
SISTEMA DE

~IO

HORA - OZ:Z9

AO PROCESSO COIlSTITllC.IOIW. - qUADRO COllPllRATIUO

AKl'&PROJETO DO RELATOR

AKl'&PROJETO (HOVA REDAÇÃO)

EHEHDAS

o

;art.

80.

do

AD:teproje'to

p:as~

:ia

"ter

Q

seguinte redação:
"Os vencimentos do pre::Eci'to. do Vice-pre:Eei'to
e dos V~orcs serão estabelec:iclos pela câmara
Hunicipü • .QO ~inal de ~ legisl:a.tura. para ,;a

legisl:a.tura scguin'te. dentro dos lind:tcs

importos

pel-s disponibilichldes :financems do Municipio e
observ:ild=.s;as nont;l.S c critérios :fixados pc1;J

Consti:tuição do Estado" ..
ElIENIlA: ZC013Q-Z
AUTOR : lILEXANDRE PUZ1/HA
APRJ:SEHTAÇÃO: 17/0S/87
PARTIDO: PHOB
UF: SC
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITVAÇÃO: APR.PllRCIAUlEHI'E
tb. :fOt1D:l do -.rt..
19, e;apu1:. do Rcgimen"to
In"terno cl;t Assembléia tbcion;al Consti:tidn1:e. o
signa"bârl.o Qpresen-t. Q segu;.n"te emcndQ:

''EHENDA SUBSTITtn'l:VA

Art. 80. Os subsidias do Pre:feito e do VicePzefeito serl<> :fixados pe1.a A.<semblé"" Legislativa
Ertadual. no :fila de eatb legisl:a"turQ" par:/;;li
legisb'tur:l scguin'te. com COUl:çSo periódi.c;a do
valor
I:e:l:l
dos
vencimcn'tos e ~presen~o
con:forme Q depreci=:c;ão dõa moedQt e tendo por 'texto

o "total de vencimentos e WlIn't;agcns percebidos
pelos Secre"tários de ES'bdo" conforme padrões de

cl:asse de
~l:Klõl"

Hunicipios por rece:i:t.
ee exercício nn'tcr:ior.n-

ElIENIlA: ZCOQZ:J-1
AUTOR : HAURfCIO CORRÊA
APRESEm"AçAO: 1Q/Os/87
TIPO: SUBSTITUTIVA
~-...e

;00

PARTIDO: PDT

e:Eetivamcn"tc

UF: llI'

SITVAÇÃO: RE.JEITADA

Qrt. 00. a seguinte ~o:

"Art. 00. Os subsittios do pre:fei'to e do vicepEe:fei'to serllo :fixados pela CSmara IfUrdeipal. no
:fim
de cada legis1;l'tur:l. para Q legis1;l"tur.
scguin'te" não podendo. eJ{ nenhuma hipó1:ese" serem
superiores • vin1:e e cinco s;alários min!Jnos p;ara o
pre=fci:to. e doze e meio ~os minimos
viee-pre:fd:to. :t- qu:;Uqucr ti'tulo. 11
ElIENIlA: ZC0001-0
AUTOR : HELLO REIS
APRESENTAÇÃO: 1Q/OS/87
PARTIDO: PDS
TIPO: ADITIVA
SITVAÇÃO: APROI/ADA

ller<:scente-se o

P2a o

ARTIGO : 009
p ~ o 11nico - Fie:t assegurada Q manutenção elo valor re:al
dos subsidios Q que se ~cre este Qrtigo, median1:e Q su:l
:a'tualização cora- base DO indice resul't:tn'te d... médh dos
aumen'tos .l;1).u:ilis de ~ncilncD:tos concedidos por lei
.cs
:funcionários llluni.ci~5..

UF: llG

seguinte parilgrmo llnico

;00

:lr't .. 80. do :an'teproje'to:
"Art. 80 •

.........................................................

El1EHIlA: ZC0118-1
AUTOR : JAIRO CARIlEIRO
APRESENTAÇÃO: 16/0S/87
PARTIDO: PFL
UF: BA
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITVAÇl(O: RE.JEITADA

o Art. 80. pass.

Q

'ter a s~guinte redação:

Jlrt. 00. Os

subsidias do P.rc:Eci"to e do ViceP~ei'to serão %iltados pela câmara Hunicipal" no

:fim
de cada legislatura. para .. legisl.. tur:>
seguinte" ou DO :final de cada sessão legislativa,
par. Q sessão seguinte.

parágr:do \1ni.c:o. A omissão ou rc.toadamento
car:lCtrizar.i crime de
responsabilidade.
_
Consti1:uinte Jairo Czneiro.
-

< •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0: • • • • • • • • • •

llRTIGO : 010

Art.

10 - Lei estadual, ~ ~ ;a criação de Juizos
ou Distritais t providos por bac:harêis em Direito c

Hunic:ip~is

consti'tuidos de:

r
- Justiça de paz e de Heno.res. com éiftrlbuiç:ão de
habilitnção e celebração de casamentos e de orientação de
menores;
Juiza.dos Espec::iais" singulares ou coletivos t pzo;a
julg<1r, mediante procedimento oreal e sumarissimo. pequenas
causas e infrações penai.s ::l que se não condne. pena priv=ltiv:l
de liberdade.
-

11
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DATA - 20/05/87

SUBCOMISSÃO DOS IlItlICÍPIOS E REGIÕES

HORA - 02 :29-

SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO CONSTlTUCIOwu. - QUADRO COMPARATIVO

llNTEPROJETO DO RELATOR

EMENDAS

\

llNTEPROJETO mOVA REDAÇÃO)

ARTIGO

010

Parágr:l:fo único - Das decisões Q que: se refere o item 11
caberá. recurso Q juízc.s de instância superior.

ARTIGO

009

Art. 92 - ccnperte privativamente aos Municipios:

I

-

legislar

sobre

assuntos

de

EliENDA: ZCOO~3-5
AUTOR: MAURÍCIO FRUET

ARTIGO

011

Art. 11 - compete privativnrncn'te aos Municípios:

APllESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PHDB
interesse TI~O; ADITIVA- SITUAÇÃO: PREJUDICADA

UF: PR

I

-

legislar sobre assuetes de

interesse municipOill

municipal pccdceduante ,

predominante;

11
- decretar e arrcc;;.dar os tributos de sua
Acrescente-se
ao caput do :tt't. 90. t do
competência, bem como aplicar as SUtiS rendas. sem an'tcprojcto, o seguinte item:
prcj~izo da
obriga'toricdadc d 7 prestar contas e
pub11car balancetes nos prazos :f1Kados em lei;
"Art. 90. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

11
- decretdr e arJ::'Ccadar os tributos de sua competência.
bem COlnO- ;,plicar as
S'U.<15
rendas.
sem p.t'ejuizo
da
obrig:ltoriedadc de pl:'Cstar eeatas e publicar ba.lancc'tes nos
prazos :fixndos em lei;

111

organizar e

-

prcs'tar os seecâçes públicos

XIX

organizar e prestar os seecãçes públicos lOQis I

locais;
IV _ controlar o
urbano".

zcneemcrrto

do uso do solo IV - organizar e suprindr Dis'tritos ..

EHENDA: 2C0007-9
AUTOR : CUNHA BVEIlO
APRESENTAÇÃO: 14/05/07
PARTIDO: PDS
UF: SP
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Dê-se. ao item VIII do éU:"t.. 90. do anteprojeto
a seguinte redação:
''llIII _ casSd:çQo de li.cença concedi.da p.tra o
e>fercicio de atividade ou a
loc."l1i:r:.u;t;ío
de
e:stabclccimento que se. torn.~ prejudicial à sê1\Ídc.,
ê10 sossego, à segurança. e aoa bons costumes, bem
corno dos ertabelecimentos que, nos "termos do que a
legislação municipal espcci::Eic:a, estejam em débi'to
com o "tesouro municipal" ..
E}IENJ)A: %C0012:-S
AUTOR : l-lALDl'CK ORIlÉLAS
APRESENTAÇÃO: 14/05/07
PARTIDO: PFL
UF: BA
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVJ\I)A

Acrescer ao art. 90 .., capu't, o inciso IV com
a seguinte redação:
"IV _ Criar e suprimir dis'trito.
Suprimir o inciso XIX do :1lrt. 90 .. t § 10 ... "
EMENDA.: 2.C012:B-B
AUTOR • ISRAEL PINHEIRO
JU'RESENTAÇi\O: 17/05/07

TIPO: ADITIVA

Ao,. art.. 90 • ,
scguin'te e)(pr'CSsão:

ARTIGO : 009
12 As atribuições dos HUnicip.ios poderão
variar segundo as particularidades locais,. sendo,
errtee'tarrtc ,
de
sua competência exclusiva os
serviços e atividades que digam respeito ao seu
peculiar interesse t tais como:

§

I

-

prestação dos seguintes serviços públicos:

a)
abastecimento
sani'tários;

c)

água po"tável

coletivos

b>
'transportes
municipais:

.cJ.)

de

urbanos

esgotos

e

e

in'tr:l-

de

95s

na"tura1

§ ,

inciso

ou

UF: l1G

I,. acrescentar a

ARTIGO: 011

El'JENDA: ZC0012:-S
AtrrOR : N'ALI1E:CK ORNÉLAS
APRESENTAÇÃO: 1l1/0S/07
PARTIDO: PFL
t1F': DA
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

Acrescer

ao

art..

1R - As a"tribuições dos HUnicipios poderão v<U'.iar sagundo
as pd.r'ti.cularidndes 10000is, sendo t en'tre"tanto,
de
sua.

§

competência CRclu.s iv;a os seJ:Viço~ e ativid<ldes que. digam
rc.spci"to ao seu peculiar interesse, 'tais como:

90 .., capu't, o :inciso IV COm I

a seguinte redação:
"IV _ Criar e suprimir dis'tri'to.

b> transportes coletivos urbanos e

suprimir o inciso XIX do art. 90., § 10 •• "

c) mercados t :fCir;lS e m-l'tadouros I

....• ..• • ....• ......• ..• ....• • • • ....• • ..........• ......• ..• ......• ....• ..• ........ d> dis'tribuição
técnico;

obtido por TIPO: HODJ:FlCATIVA

co~o e conse.rvaç5o de cs1:radas vicinais;

o

i'tem IV do § 10.. do ;"rtigo 90.
Subcomissão dos
Hunicipios
Q ter a seguinte ~dnç5o:

Anteprojeto da

de

gás

~ntramuni.cipaisl

nü:tural

ou

obtido "por

processo

e) eonstr\lçãb e conservação de êrtradas vicinais I

UF: MG

SITUAÇÃO: PREJ'Ul),IC.JlI)A

:f) ccmi"térios c serviços :funerários 'j;

processo 'técnico J
e)

- prcst'ê1ç..!ío dos seguintes serviços públicos:

a) abnlstec:i.mcn'to de água potável e esgotos sani'tários;

t1'lElmA: 2:too67-2
AUTOR : LUIZ ALBERTO RODRIGUES
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PHOB

mercados, :feiras e matadouros;
-distribuição

FILHO
PARTIDO: PHDB

SITUAÇÃO: PREJlJDICADA

do g> iluminnçiio públi.c."1;
e
h) prevenção de ocidentes .naturais;

f> cemi:tWos -e scirviços :Eunerários I

~egiões passa

g) .ilundnac:;ão pública;

"IV
_
plancjàmcnto
do
desenvolvimento i) atenr;50 primária. de s~:üdel
lUwdcipal, inclw.ive o con'tro'lc do uso dos solos
urbano
e rural e dói utilização d:2ls vias c i) limpe=. urbama.
logr:mouros públicos. ti
11
- execução de obras públ:icas de urbanização, denomin:lÇ:ão
c numeração de logradouros pUblicas I

ti) prevenção"de aciden'tcs naturais;

i> atenção primária dE;- s~úde;

......................................................................

j> limpc:t:;l urban:>,

EIIEIlDA: 2COOGO-1
AUTOR : LIlI2 ALBERTO RODllIGUES
XI'
- execuçSo de obraS públicas de urb;mi.zação c APRESENTll.ÇÃO: 1S/0S/07
'PARTIDO: PHDB
UF: HG
denomiM.yáo e num.erac;:ão de logradouros püblicos;
npo: ltODXFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

- concessão, pczmi.ssão ou" autot'i'Zação de
públicos loc::lis e :Ei>G1ç5o dos rCspectivos preços;

XII

se.t:V!ços

III ,- concessão, permissão ou lilutori'Z<lçáo de
sc.rv!r;os p\Íbl:ícos locais e :fixação dos respcétivos
Suprimam-se os i'tcns v, VI, VII, VIII e IX do XV
- planc.jaento do desenvolvimento municipal, inclusive o
preços;·
§ 10 .. do m:'tigo 90 .. do Anteprojeto doi:! SubconL'2:ss!;io ~~nt.ro]c do Uso do solo ur.b:mo. do ordenamento territorial e
dos Hunicipios e Regiões..
..
;'-la. utilizar;So àas vi:1s c logr.i:l.dourOs públicos ..
IV ~ - planejamen'to do desenvolvimento municipal,
v
- concessão de licen~ p;ar;:a J.ocaliza.c;ão, 3erlut'a,
inclusive o controle. do uso do solo urb.no c da
:Euncionamento de c.stubclccimen'tos industriais, comerci::tis e
utilização das vias e logr~douros públicos;
de serviços,. bem como a :fixação do horário de :Eunciona.men'to,
c SUõil c;lSSQc;SO caso se "tornem prejudiciais Q s;u1de, .:lO
V
- concessão de licença para localiz~,
ambiente, ao SOSsego,. à sc~ança e QOS bons costumes,
jilie.r1:ur=l" e :uncionarnento
de
ertabelecimentos
:fazendo cessar a ativid;lde ou determimtndo o :Eech;lmento do
i dustriais t comerciais e de serviços, b~ como Q
estabcl.cc:imc:nto ..~
xi -cae;ão do horária de :EuncioMmeuto, respeitada Q
competência da União ou do Estado t qu:t;hdo :for -o
<

• casOI

-40ASSEIllILÉIA

IlACIOIlllL

CONSTITUINTE

DATA - ZO/OS/O,

SUBCOHISSÃO DOS HIIlICipIOS E REGIÕES

HORA - OZ:Z9

SISTEm DE APOIO AO PROCESSO CONSTITIlCIOIlllL - QUADRO COI!PARATIVO

ANTEPROJETO DO RELATOR

EMENDAS

ANTEPROJETO INOVA REDAÇÃO">

VI
- concessão de liccnç:.;
eventual ou ambulan"te J

VI
- concessão de licença para o exercício do
comércio everrtuaã ou ambulante.;

VII
regulamentação
e
licenc:i.amen'to para
colocação e distribuição de cartazes. anuncios.
:faixas e emblcnta.s. bem como da utilização de alto:falantes para :fins de publicidade e propaganda;

VII:

-

regulmnen't::1Ç-ão

e

paGl

Q

exercicio do comércio

licenciamen"to

para

.................................................................................................." distribuição de cae-tazes , :;.núncios t :faix=ls e

como da utilização de .1to-.:fQlantes p-ra %'ins de publicidQde
e proP"5l"ndal

EHElmA: 2COOt1'7-8

AUTOR ; HAURÍCIO FRUET
APRESENTAÇÃO: 15/05/07

colocaç$o e
beIIl

emblem:1S.

PARTIDO: PHDB

UF: PR

TIPO: liODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
VIlI-rcgularnen'tdÇão de j~gos. espe'tâeuãcs e divertimentos
públicos, observadas :1S prescrições da lei J
VIlI-eassação
de
licença
concedida
para. o
exercício de atividade ou Q. localização
de
"SUprimido o § 1.10." são os §§ 10." 20 .. e 30." IX - utilização de bens de dominio do Htm:icipioJ
estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde. do m:1:. 90., do
anteprojeto,
t'rans:Eormados,
ao sossego, à segurança e aos bons ces'tunes , respectivamente.
em artigos
10.
11 e 12:, X
- regime juridico dos servidores municipais.

:fazendo
cessar
atividade
ou
:fechamento do es'tabelecimem'to;

de'terminando

o renumerados os

~:tuais

e os stJhscquentcs ..11

IX
- regulaznent'açáo de jogos. espetáculos e
divertimentos públicos. observadas as prescrições
da lei;
x

- util:i:zação de bens de dominio do Hunicí.pio;

XI

- regime jurídico dos servidores m.unicipais;

XII - criação e supressão de distri'tos.

EHENDA: 2COOQ6-0
AUTOR : muniCIO FRUET
APRESENTAÇÃO: 15/05/0'
PARTIDO: PHDB
UI': PR
TIPO: HODIFICATIVA
SITIlAÇiío: REJEITADA

,

suprim;;t,-se. do i'tem V do § 10. do art. 90 ••
do anteproje'to. a expressão; ". • • bem como a

:Eix:Jção do horário de :Euncionamen'to". e inclua-se.
no mesmo par.âgra:Eo.
o
seguint'c
~:tem
VI,
rcnumc:rados o a'tual e os subsequentes:
"VI _ :fixação do horário de :funcionamento de
es'tabelccimcntos :lndustri~is. comerciais e
de
~erviços."

EHENDA: ZCOO'O-Z
AUTOR : LUIZ ALBERTO RODRIGUES
PARTIDO: PHDR
UI': HG
APRESENTAÇÃO: 15/05/0'
TIPO: MODIFICATIVA
SITIlAÇÃO: REJEITADA

Acrescente-se o i'tem XIII QO § 10. do ~go
90. do Anteprojeto d:l SUbcomiss5.o dos HUnicipios e
Regiôes, com ~ seguinte redação:
''XIII cri~o
e S\lpress~ de ~a de
Trânsito e de Gu:frda Ho'turn:l munici.pais."
EHENDA: ZC0066-Q
AUTOR : LUIZ ALBERTO RODRIGUES
APRESENTAÇÃO: 15/05/0'
PARTIDO: PHDB
TIPO: IfODIFICAnVA
SITUAÇlo: APROVADA

UI': HG

Acrescen'te-se :K) i'tem 1 do § 10. do Art. 90.
do An'teproJe'to dQ SUbcomissão dos Hunicipios c
Regiões Q letra 1), com :i1 se,SUinte .redação:
"1) "tele:f'oni;" urban.:;a e

.rural. Ir

EHENDA: 2C0010-Q
AUTOR : IlALDECK ORHÊLAS
PARTIDO: PFL
UI': RI.
APRESENTAÇÃO: 1Q/OS/O,
TIPO: HODIFlCATIVA
SITIlAÇÃO: APROVADA

Dê-se Ri seguint'e redaç50
90 •• § 10.:

QO

IV _ planejamento
do
inclusive o controle

mun:i.ci.p~l.

inciso .IV do art..

do

dcscnvolv:i.men'to
uso do solo

urbano, do ordenamento tcr.z:itorial e da

utiliz:2.Çc~o

das vias c logrndouros públicos.
EHENDA: ZC0015-0
AUTOR : NALDECK oRNÉLAS

APRESENTl\.ÇÃO:. 14/G5/67
PARTIDO: PFL
UF:. Bll
TIPO: IfODIFICATIVA
SITUAÇÃO: PRE.JUDICJUJA

Acrcscent'&Jr '':lo mnbien'te" nos ClSOS ci'tados
no Inciso VIII. do Ar't. 90
§ 10., que. pasS:tr3.:. ::li
'ter Wl seguinte redação:

a.

VIII _ cassação dI: licellÇ:l concedida para "
eseeeãeãe de. de :.tivid3dc ou :. localização de
estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde.
ao ambien'te, ao so ..scgo. à segurança c aes bon.~
costumes.
:faendo
cessar
a
a'tividl1de
ou
dc'tc.z:miJk1ndo o :Ecchélmcn'to do es'tabelecimento. 11
EHENDA: ZCOO16-0
AUTOR : URDECK oRNÉLAS
APRESENTAÇÃO: 14/05/07
PllRTIDO: PF'L
UF: .DA
TIPO: MODIFICATI.VA SITUAÇÃO: APROVADA

Dar a seguinte redação ao inciso V do art.
9'0.. § 10. • suprimindo-se. em conc;cquência, o
inciso VIII c renumcrando-se os dCllU]is:
de licença p:lr:J. loc:llÍZ<2ç.~,
:Euncion..m en'to
de
estabelecimentos

"V _ COncessão

.wcrturn

e
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ANrEPROJETO DO m:t.ATOR

EMENDAS

ANrEPROJETO mOVA REDAÇÃO)

industriais. comerciais e de serviços t bem como a
:fixação do horário de :funcion..'lmento t
e
sua
casscçãe caso se "torne prejudicial à saúde. ao
ambiente, aQ sossego, à segurnnç.'l e aos bons
ces'tumes ,
:fazendo
cessar
a
atividade
ou
determinando o :fechamento do estlbclccimcn'to ..n

........................................................

EMENDA: 2C001Q-1

AUTOR : IIALDECK ORNÉLAS
APRESENrAÇÃO: 1~/05/e7
PARTIDO: PFL
DF: BA
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

suprimir, no inciso V do art.. 90.. § 10.. Q
expecssãe "rc.spcita.da a competência da União ou do
Estado, quando :for o

Cc"lSO" ..

...................................................

EHENDA;. 2COD13-3

AUTOR : IIALDECK ORNÉLAS
PARTIDO: PFL
DF: BA
APRESENrAÇÃO: 1~/05/e7
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

SUprimir os Incisos VI. VII e IX do art. 90.,
§

10 •

••••••••••••••••••••• ! ••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA;. ZCD155-5
AtrrOR ;. HAURO MIRANDA
APRESENrAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PIIDB
DF: GO
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA
No

art. 90.. aItcrar a n:dução de e

§ 10.

Inciso III
nPlanejamento do desenvolvimento
municipnl, inclusive qÚ:1nto ao paeccãcmcwte c
c:on"trole do uso do solo urbano c da u'tilizoç.5o de
vias e logradouros públic:os".

com~i~:so ~nd~~klare :~ç~~vid:::to d~
localização. horário e condições de ins't:11ação c
execução, at'ravés dos mecanismos de licenciamento
e con'b:ole..1 '
Inciso VI _ SUprimir..

ARTIGO : tJD9
§ Zg - Compete,

ARTIGO

EHENDA: 2COOlJ?-O

ainda, ao Hunicipio;.

I
- :fomentar a proaução agropecuária e outras TIPO; HODIF1CATIVA
atividades econômicas:
II

§ ~ -

AUTOR : HAURÍCIO FRUET
APRESEIlTAÇÃO: 15/05/07

011

Compete. ainda t ao Município:

DF: PR

PARTIDO: PIIDB

I

SITUAÇÃO: REJ't'tTADA

-

:Eomen'tar a produçâo agropecuária e outras ;t:tividades

~..cnôm:icas;

"SUprimido o § lia •• s50 os §§ 10 •• 20. e 30 •• I1 - preservar as :florestas. a :fauna e a :flora:
do art. 90., do
anteprojeto,
trans:forrnados.
condições respec'tiv;unente.
em
~igos
10,
11'" e 1Z. 111 - implantar progt'~s de c o ~ de moradiQs, bem coma

- preservar as :florcst<:ts. a :fauna e a :fld'ra I

111

-

promover

;a

me.lhom

das

habitacionais e de 5dneamC:nto básico da população; renumerados os ::.:tmds e os subsequcn'tes."
IV

- man'ter o ensino de primeiro grtlU;

v

- promover a cultura e a .rec:.reãlção f

VI

-

promover a melhoria das condições
sane.'1lnento básico dll população.
IV

-

manter,

com. a

COOper:lção

do

habitacionais
Es'tado.

-e

de

o ensino de

primeiro grau;

legislar suple'tivamen'te sobre:

a)
prot:eção
poluição;

ao

meio

ambien"te e

b) proteção ao pa'trimônio
artlstico c paisagistico;

c:on'trole da

exeeeee o poder de policia de ttân..c;ito nas vias
públicas municipais; legislar sobre transportes coletivos
urbanos e in'tr':.ununic:ipais c arrecadar multas de 1:rânsito;

VJ:

EMENDA: 2C00511-1
AUTOR: ERALDO TRINDADE
histórico, cultural, APRESENTAÇÃO: 15/05/07
TIPO: MODIFICATIVA

PARTIDO: PFL

UF: AP

SITUAÇÃO: REJEITADA

VII - legislar suple'tivamcn'te sobre:
a) protcçrío ao meio o:mbien'te e controle da poluição:

c) de:Eesa e proteção da saúde:

d> 'tráfego e· 'trânsi'to nas vâas públiQ;s.

Al'tc.re-se o Art. 90., § 20 •• item IV. do
Relatório d::. Subcomissão de Hunicipios e Regiões, b> proteç.~o ao
para a seguin'te redaçâo:
p;::lisngístico;

pa'trimônio his'tórico. cul1:ural. artístico e

''Hdn't~ o ~nsino de pritneiro grau e. para as c) de:fesa e proteção da soúde;
árc.as carentes do Território Nncion;ll. o ensino do
20. grau, a'través de açães,integradôls dos governos d) trá:fego, sina.li%:ação e 'tr5nsito nas vias públicas;
Federêll e Es'taduo.is. n _ Depu'tndo Eraldo Tinoco.
c) uso e ocupação do solo.
otEtmA: -ZC0069-9
AUTOR : U7l:Z ALBERTO RODRI(;UES
APRESENTAÇÃO: 15/05/67
PARTIDO: PHDB

TIPO: MODIFICATIVA

UF: H(;

SITVAÇÃO: APROVADA

O i'teln III do -§ 20 _ do artigo 90.
An'teprojeto da sueeeedasêc dos
Hunicipios
Regiôes passa a 'ter ::a seguinte rcd;:ll;.~O:

do
c

UIII Impltlntar progralnc'l.S de construç.~o de
moradias. bem. como promover a
melhoria das
condições btlbi'tacionais c de saneamento básico da
popu1aç.ão. n
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llACIONl\L

DATA - 20/05/07

CONSTITUIKrE

SUBCOMISSÃO DOS MIIlICÍPIOS E REGIÕES

HORA -

02:29

SISTEHA DE: APOIO AO PROCESSO CONSTlTUCION1U. - QUADRO COHPARATIVO

AIlTEPRO.lETO DO RELATOR

l\NTEPROJETO (NOVA REDAÇÃO)

EHENDAS

EHENDA: 2C0017-G

AUTOR : IlALDECI< ORNÉLAS
PARTIDO: PFL
DF: BA
APRESEIITAÇÃO: 1~/05/07
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

Acrescer ae inciso VI do ~.. 90... § 20... urrta
alínea »e», com Q segu:in"te redação:

e) uso e ocupação do solo ..
EHENDA: 2C012~-5
AUTOR : JAIRO C:ARNEIRO
APRESENTAÇÃO: 16/05/07

TIPO: HODIFICATIVA

PARTIDO: PFL

UF: DA

SITUAÇÃO: APROVADA

o inciso IV do § 20.. do -.r1:.. 90.. passa a ter
a seguinte redação:
"Art. 90.

• •••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 20

ensino

..

Manter.

IV

de

10.

com
grau;"

Q

cooperação do xs'tedo , o
_
COnstituinte Jairo

carneiro ..

EHEHIlA: 2C0151-2

AUTOR : HAURO MIRANDA
APRESEIITAÇÃO: 17/05/87
PARTIDO: PHDB
DF: CO
TIPO: HODIFICATIY'A
SITUAÇÃO: REJEITADA

No

cap. III, altera-se

Q

.redação do art. 90.:

"Ar't. 90. As atribuições do HUnic1pio são:
I _ ":atenção
No

art..

Q

saõae , pelo menos

90..

do

eap ,

XIX,

primária".

la

surpima-se

o

seguinte:

"Art .. 90 .. ,

§ 10.

VIX _ "para :fins de publicidade e

AJ:tera-se
§ 20.

ZV _

redação de IV do

Q

§

prop~ndan

20 ..:

• ••••• ~ •••••••••••••••••••••

''manter o ensino l'

.QO

O'.O'O'O'O' • • • O'

menos. o de primeiro

grau."
Altera-se

art.

Q

redação

de VI, D, do § 20. do

90.:
~.

90 ••••••••••••••••••••••••••••••••• " ...

§ 20.

VI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I~ego~
'trânsito
vias públicas municipais."

d)

SUprittt:A-se
o
§
lia.
COnstituinte Hauro Hiranda.

e

e5"t:1d.onamen'to nas
do

artigo

90. :

_

EHENDA: 2C0150-0
AUtOR t HAURO 'HI.RANDA
APRESEIITAÇÃO: 17/05/87
PARTIDO: PHDB
DF: GO
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
No m:1:.
90. , § 20. , incluir, ao :final, a
expressão "e re~ o 3ast'ec:imento.

ARTIGO : 009
§

32

-

os

EHENDA; 2COOIl7-B

Hunic.ipios

poderão

prcs't:.r

outros AUTOR .. HAURÍCIO FRUET

serviços e desempenhar oU'tras atividades, median"te ZlPRESEH1'AÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PHDB
UF: PR
deleg::>ção do Estado ou da união, sempre"que lhes TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

:forem Atribuidos os rec:ut'sos necessários ..
"SUprimido o § lio., s~ os §§ 10., 20. e 30.,
do art. 90. , do
ant'eprojeto t
'transi'ormados,
respectivamen'te,
em
artigos
10,
11 e 1Z,
.;enumerados os a'b..&=tiis e os subsequentes. n

ARTIGO .: 011
§

32

-

Os

Hunicipios

poderão

prestar

outros serviços e

desempenbdr oU1:ras a:tivi.dadcs, mediante delegação

~~cc::ár~:~~O' scinpre

do Es'bdo
que lhes :Eo~ atribuidos os recursos
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NACIONAL CONSTITUINTE

DATA - 20/0S/87

SUBCOMISSÃO DOS MINICÍPIOS E REGIÕES

HORA - 02;29

SISTEHA. DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COHPARATIVO

ron'EPROJETO DO RELATOR

_ _ ~ROJETO (NOVA REDAÇÃO)

EMENDAS

EHENIlA: 2C0078-8
AtrrOR • LUIZ ALBERTO RODRIGUES
APRESENTAÇÃO: 15/05/07

TIPO: SUBSTITtrrIVA

PARTIDO: PHDB

UF: HG

SITUAÇÃO: REJEITADA

o § 30. do dr'tigo 90. do Anteprojeto da
SUbcomissão dos Hunicipios e Regiões passa à
condição de Z"tigo t com :Il seguinte redação:
Artigo no •••• : os municipios poderão prestar
outros ser:viços e desempenh:1r outr:llS atividades.
mediante delegação do Es'tado ou da Uni5o.. sempre
que lhes :forem a'tribuí.dos os recw:sos necessários lo
bem como assecâae-sc entre si par:l realização de
objetivos comuns.

ARTIGO :

OO~

EllEIlllA: 2C0047-8

ARTIGO: 011

§ q2 As peculiaridades locais .. para e:fei"to da AurOR : MAURÍCIO FRUET
variação :li que se re:fere o § 12 des1:e artigo, APRESEH1'AÇÃO: 15/05/87

serão d=inidas em lei complementar es"tadual.

TIPO: SUPRESSIVA

lf2 - As peculiaridades lo~is, para efeito da variação ~
que se. rc:fcre o § 12 dCS"te artigo, bem. como o interesse
municipal prcdomina.n'te

§

PARTIDO: PHDB

UF: PR

SITUAÇÃO: REJEITADA.

"SUprimido o § 110., s50 os §§ 10., 20. e 30.,
do art. 90., do
anteprojeto,
"transformados,
respectiva.men'te,
em artigos
10,
11 e 12,
renumerados os 'a~is e os subsequentes ,«

EMENDA: 2C01S1-2
AUTOR : HAURO MIRANDA
APRESENI'AÇÃO: 17/05/07
TIPO: SUPRESSIVA

PARTIDO: PHDB

UF: CO

SITUAÇÃO: REJEITADE<

No Cap. 111, altera-se

redação do ;urt. 90.:

Q

"Art. 90. As ..tribu:lçlíes do llUnic!p:lo são:
:r _ "atenção à saúde. P-e10 menos a primária".
No

art.

90.

do

cap.

:rX:r,

surpima-se o

seguinte:
"Art. 90., § 10.
v:r:r _ "para

~:i.ns

de publicidade e propaganda"

Al'ter:i-sc a redação de xv do § '20.:
§ 20.

:rv _ "man'ter o ensino.

:lO

menos o de primeiro

de

vr , D, do § '20. do

grau."
Altera-se

art.

Q

redação

90.:

Art. 90 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ 20.

VI •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••

d) '''trá:fcgo. 'transito
vi:m públicas municipais."

e

esbciona:nento nas

SUprima-se
o
§
110. do
consti:tuinte Hauro Hir:lnda.

Z'tigo

AtrrOR • LUIZ ALBERTO RODRIGUES
APRESENTAÇÃO: 1S/0S/87
PARTIDO: PHUB
TIPO: SUBSTXTUTIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

90. :

_

UF: HG

o § 110. do ;urt. 90. do Qn'teprojeto da
SUbcomissão dos Hunicipios e Regiões passa a 'ter a
seguinte >:<:dação:
§

110. As

pecul:i.ar:i.dades

locais. para efeito

da variação .. que se rc:fcre o § 10., e o in'teresse

municipal predominante, p:lra o efeito da Vi)X'iação
a. que se re:fere o item I, abas deste artigo,
serão de:Einidos em lei complementar estad~l."

EHENIlA: 2C0110-S
AtrrOR • JOs€: DUTRA
APRESENTAÇÃO: 16/OS1'87
PARTIDO: PHUB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Adit:c-sc ao artigo
scguint:e parágra:fo:

90.

do

UF: AH

anteprojeto

o

"Ar:'t. 90.

§ 50. O Huhicipio não poderá utilizar mais de
50" (c:i.nquen'bil por cent:o > de sua receita para

I
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,--------------------------------------------------,
ASSEMBLÉIA

mClONAL

DATA -

CONSTlTUIIlTE

20/0~/87

HORA - 02.29
SISTEMA Dl; llJ'OlO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COIIPARATIVO

ANTEPROJETO DO RELATOR

AIlTEPROJETO <NOVA REDAÇÃO)

EHEHDAS

custeio
EliENDA;

da adminis'tração e despesas com pessoal."
zco 103-2

AUTOR : VIVALDO BARBOSA
llJ'RESENTAÇÃO. 16/05/07
PARTIDO. PDT
TIPO. ADITIVA
SITUAÇÃO' REJEITADA

Acrescente-se
Anteprojeto

ao

50.

§

ao

UF. RJ

;art.

90.

do

"Ar't. .É assegurado n um. conjunto de cidé:ld50s
que representa 5% <cinco por cento> do clc:i:torndo
municip<:lll requerer Oi reali%:lç,So de plcbisci'to,
ortranizado pela JUstiça Eleitoral, para decidir

sobre a pc.rrnnnência
Hunicipal.

de

Leis

ou a do Executivo

Parágrafo único. Se :l. rnaiorlé:l dos eleitores
do Municipio se m<)n:i:fertar contrarironente
no
plebiscito. a Lei ou o are do Exccutivo :ficarão
SCJt\ e:feito. U

Juti:Eic::u;iio
(Em plennio.)
Sala das Sessões, em,

de

maio

de

1907.

_

Constituinte VivaJ.do Barbosa.
EHENDA: 2C01DO-3
AUTOR : JOSÉ DUTRA
APRESENrAÇio: 16/05/87

TIPO: JWITIVA
Adite-se
parágra:Fo:

UF: Ali

PARTIDO: PHDB

SITUAÇÃO: PREJUDICADA
ao art'igo do anteprojeto o seguinte

"Art. 90.
§ &0. Os

associativismo

Hunicipios
municipal

poderão
ado'tar ~
para solução de set!;

problemas comuns. n

ARTIGO
010
EHENDA: 2C0040-&
ARTIGO. 012
Art. 10 - A Lei assegurará ao cidadão o direito de AUTOR : MAURÍCIO FRUET
Art. 1Z - A Lei assegurará no cidadão o direi1:o de ação. por
ação. por via pecccssuaã própJ:'ia I para garan"tia do. APHESENTAÇ~O: 15/05/07
PARTIDO: PHDB
UF: PR .. via processual própria. para garantia da e:fctiva prcs'têl.yão
c:fet'iva
prestação
dos
serviços
públicos TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
dos sccodços públicos municipais. em especial os remunerados
municipais. em especial os remunerados por taxas.
por 'taxas.

"Suprima-se. do art. 10 do anteprojeto, a
seguinte
expressão:
ti • • • em
especial
os
remunerados
por
taxas",
substituindo-a
por
n ••• inclusive pelo m.'lU serviço ou por dcnora na
prestação" ."
EHENDA: 2C016n-']
AUTOR : BRANDÃO MONTEIRO
APRESENTAÇÃO: 17/05/07

TIPO: SUBSTITUTIVA

PARTIDO: PDT

UF: RJ

SITUAÇÃO' REJEITADA

Dê-se nova redação ao artigo 100 .. :

"Art'. 100. Lei
Complementar
regulará
a
participaç50 do povo no Governo Hunicip"'l, através
de Conselhos populares. competentes par;'); discutir.
el:iliorar e ::E'ormular proje'tos. progrmn.os e serviços
municipais. e :fiscalizar os a'tos da Administração.
dc:finindo as reivindicações e prioridades
da
comunidade ..
Parágra:Eo único.. O cid<:1d5o e. o Hinist'êrio
público serão partes lcgit'irn.'ls piU'a propor açf.io
dcstdnada
a garanti!::. a c:fe'tiva p.restnção de
serviços públicos municipais. em especial.
os

EllENDA: 2C0160-7
AUTOR • BRANDÃO HOIlTEIRO
APRESENTAÇÃO' 17/05/67
PARTIDO. PDT

TIPO: SUBSTITUTIVA

UF: RJ

SITUAÇÃO: REJEITADA

Dê-se nova :rcdaç5o ao artigo 100 ..:
"Art. 100. Lei
Complemen'tar
regulará
a
par1:icipc;llr'~O do povo no Governo Municipal, através
de. Conselhos populares, competentes para discutir.
elaborar e :formular projet()s, prograln.,)s c sezvdços
municipais. e :fis~liz.'lr os ates do. Adminis"trdç5o.
dc:finindo as reivindic.'lçães e prioridades
d",
comunidade.

Par5gr,g;fo único. O cidadão e o Hinistério
Público sceãe pas-tes legi'timas para propor ac;5o
des'tinada
a garantir a c:fet'iva prcstoção de
serviços públicos municipais. em especial
os
remunerados por 'taxas.

ARTIGO : 011
Art. 11 - Somente caberá in1:crvcnção do Eo;1:ado. no
Hunicipio local.izado em seu tcrri"tõrio. ou d:l
união.
no Hunic:ipio lOcal:iz:ldo em Território
Federal. quando:

EHENDA: 2C0049-lJ
AUTOR: H1..URÍCIO FRUE't
APRESDrrAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: P11DB
UF": PR
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA.

ARTIGO
013
13 - sceeate caberá intervenção do Estado. no trunicip:io
local:iz:ldo em seu "terri'tôrio. ou da. Uni5o. no HUnicip:io
locali'Z:ldo ctn Território Feder;],l, quando:
Art.

I
deixar de ser p<:1ga. por dois anos consecutivos.
deixar de ser paga. por dois aees
suprim.'l-se. do i'tem I do c:::apu't do art. 11. do divida :fundada, salvo por- motivo de :força maior;
consecutivos, a divida :fundoda, salvo por motivo anteprojeto. a CHPE'Css50 n ••• salvo por motivo de
de :força maior;
:força l'ltaior".
II - Mo :forem prestadõ.2s contas devidas. na :fontQ da leia
I

Q
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IlACIONAI.

COl/STITVInfE

DATA - 20/05/8?

•

HORA - 02 :29

SIlBCOHISSÃO DOS IlIIlICÍPIOS E REGIõES
SISTEltA DE APOIO AO PROCESSO COl/STITUCIONAI. - QUADRO COHPARATIVO

ANTEPROJETO

no RELATOR

ANTEPROJETO (NOVA REDAÇÃO)

EHENDAS

III

IX - não :forem prestadas centas devidas, na .:forma
da lei;

I!I

-

não tiver sido "plicado o

rec:eita municipal na manutenção e

minimo exigido da

E;mÀ;' 2C~11;:;··································

não

APRESENTAÇÃO: 16/05/87
PARTJ;DO: PFL
UF: 8A
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

IV
- O T.t'ibunal de Justiça do Es1:ado der
provimento a ~presentação :formulada pelo Chde do
Ministério P'úblico estadual, para ;assegurar a
O inciso IV do
observância
de
princi.pias
indicados
na redação:

eonst'i'tuic;:ão do astaae , bem como prover à execução
de lei ou de ordem ou decisão judiciária.

IV

-

tiqcr sido aplicado o mínimo exigido d:a recei:ta
e desenvolviment'o do ensino.

manuten~õ

O Tribu=l

de

Justiç:> do

Est:>do der provimento à

representação para assegurar a observânc:iQ de pt'incipios
indiClJdos na. Constitui.~o do Estado. bem como prover à
execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

desenvolvimento AUTOR : JAIRO CARNEIRO

do ensino,

-

municipal na

art.. 11 passa a 'ter a seguinte

"Art.. 11.
_ O TribuMl 1Ie Justiç:> do Est:>do der
provimen'to à .representação para
aSsegurar
n
observancia
de.
principios
indicados
M.
Constituição do Estado, bem como prover à cmecuç50
de. lei ou de ordem ou decisão judiciária."
IV

................................... ,

.

EHENDA: ZC009Z-3
AUTOR : NESTOR DUARTE
APRESENTAÇÃO: 15/05/6?
PARTIDO: PIlDR
UF: RA
TIPO: HODIFrCATIVA
SITUAÇÃO: RE.n:ITADA

Substitua-se o inciso IV do art. 11 e seus §§
20. e 30. pelo seguinte.:

"Art. 11.

IV
inobsezvancia j'ud:i.~ialmentc. reconhecida
de. principio
consti1:ucional
em sua
autoorgani'Zação.

§ 20. O processo de int'ervençiío c.st'~dual será
regulado pela Constituição do astnee , rcspe:i:tado.
no que. aplicável. o dispOSTO peJ.;;a eonsti'tuiç5o
nacional para a intervenção %'c.deral. ti

EIlEIlDA: 2C0109-1
AUTOR • JOsÉ

OUTRA

APRESENTAÇÃO: 16/05/6?
PARTIDO: PIlDR
UF: AH
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: RE.n:ITADA

Adite-se.

ao

artigo

11

do

=-nt'cprojeto. o

scguite inciso:

"Art. 11.

v _ houveX'

in:fringência ao disposto no § 50.

do art. 90."
EMEtmA: 2C0143-1
AUTOR : JORGE LEITE
APRESENTAÇÃO: 1?/05/8?

TIPO: HODIFICATIVA

PARTIDO: PIlDR
UF: RJ
SITUAÇÃO: PRE.J'UDICmA
.

Substi't'ud.-se no inciso IV. do artigo 11. do
Antcproje.'to da Subcomissâo de. HUnicipios c. Regiões

"na Constituição

d~

Est:l.do"

Por:
"MS

ARTIGO: 011
§
1~
- A intc.rvenç.=ío es'tadual é dccec'tada pelo
Govcrsw.dor do Es'tado e a :federal pelo Presidente
da República.

constituiçôes Fcder.bil e Est.bidUt:ll"

EHENDA: ZC0121-1
AurOR : JAIRO CARNEIRO
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PFL
UF: BA
TIPO: HODIFICATIVA SITUAÇÃO: REJEITIDA

nrteec-se a redação da § 10. do inciso IV do
art. 11 c se edcquem t em ccnscquêneda , 05 'textos
dos §§ 20. e 30.:
"Art. 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV _

10. A intcrvc:nç.:.io estôldual ~ dcc.rctad::a pelo
Covern;J:dor do Estado c a Fcdc.r:ll pelo Presidente
dõ1 RcpúbliC<). mediante prévia autoriznç.'1o do Poder
Lcgisltftivo. em que cspcc:ii'ic:.."J:rn a n:nplitudc,
prazo e condições de suo? CKCCUç.:}O. ti
eonsti'tuinte
§

.:Jairo Olrnciro.

EHEtmA:

-

ZC0154-7

AUTOR : HAURO HIRANDA
APRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PHDH~ UF": GO
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: HEJEITAOA
No

art.

11.

al'terar a

rcduç.~o

dos §§ 10. c

20.
No §
10. • incluir.
~ProVdç.50 da
Asscmbléi:::a
Congresso tt."J:cional".

No § 20. • CKcluir: "que será sUbmetido à
Ass~léia Lcgisla'tivo do Estado ou
Congresso N,"J:ciol\."]l. con::Eorrne o easc , dentro do

ôprcci:J.ç.:'ío da
do

ao :fin.?l lIapós previa
Lcgi.!.l:.t"tiva
ou
do

prazo de. cinco d:J.t1s".

ARTIGO

013

19 - Ao :in'tcrvc.nçáo estadual é decretad:l. pelo Gove.rnadot' do
Estado e a :federal pelo presidente. da República.

§

-46JlSSEIIIILtn

NACIONAL

CONSTlTUINI'E

DATA - 20/05/0'

SUBCOMISSÃO DOS MINICÍPIOS E REGIÕES

RORA - 02'29

SISTEHA DE lU'OIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COIII'ARATIVO
ANTEPRO.n:rO <h'OVA REDAÇÃO)

E:tIENDAS

ANTEPROJETO DO RELATOR

ARTIGO , 011
, ,
§
-zg ... O êeeeete de intervenção ~ qtll:k será
submetido à _preciação d-. Assembléia Legislativa
do Estado ou do Congresso Nacional, eon:fç;rmc o

caso. delltro do prazo de cinco dias. especificará
a sua amplitude, prazo e condições de execução e,
se couber, nomeará o in'tervcn'tor.

El!EIlDA, 2C0092-3
AUTOR :. NESTOR DUARTE
APRESENTAÇÃO: 15/05/0'7
PARTIDO: PHDB UF: BA
TIPO: SUBSTITUTIVA SITUAÇÃO: REJEITADA

ARTIGO , 013
§ 22 O dccre~o de intervenção. que. será submetido A
apreciação da Assembléia Legislativa do Es'tado
ou
do
Congresso tbcional. conX'orme o CélSO, dcn1xo do prazo de. cinco

dio,s. c.spc.ci:ficará a sua amplitude" pr:.rz:o e
execução e, se couber. nomeará o in'te.EVC1\tor.

S\lbstitu:a-se o inciso IV do art. 11 e seus
20. e 30. pelo seguin'te:

"Art.

condições

de

§§

11.

IV _ inobservância judi.cialmente reconhecida
de
principio
constitucional
em sua
autoorganiz;u;ão.

1.,

§•

..

~~:.~ ~~~~~~.~: ~:~=~~ :~~~~:~ ~~~
•

•

regulado pela. Consti1:uição do Estado,

respei't3do,
aplicável, o dispos'to pela Constituição
Mc.i.ona:t para a intervenção :federal."
no

•••

qüe

~

•••••••• t · .... •••• .. •

~ ~ ~~

••

~.,

••

,.~

•••••

~""~

••

~

EliENDA: 2C0121-1

~~i~i~~·~e~;~~

PARTIDO' PFL

UF' RA

TIPO: HODIFICATIVA SITUAÇÃO: REJEITADA
Al'tere-se Q redilç50 do § 10. do inciso IV do
art. 11 e se adcqucm, em eeascquêncde , os 'text'os
dos §§ 20. e 30.:
"Ar't. 11
~
IV _

, ••••••••• ~~ ••••••• ~

Governador do Es'têldo e a Fedenll pelo Presiden'te
da República, median'te prévia a.utoriz:.tç5o do Poder
Legislativo, em. que e..o;pccü:i.cará a ampli'tud:e.,
pra:zo e condições de sua cxecuç5:o ~" _ Consti1:uin"te
Jairo

carne:tro~

El!EIlDA: 2C015~-7
AUTOR , IWJRO MIRANDA
APRESENTAÇiío, 17/05/07
rARTIDO: PIIDR UF: GO
TIPO' 1i0DIFICAUVA
SITUAÇÃO' REJEITADA
No

Z't.

11,

;alter~;a

redução dos §§ 10. c

2e.
No § 10.. incluir, ee :fin:!l "após previa
0\.\
do
aprovação da
Assembléia Lcg:islatiVõil
Congresso Nacional".
No

§

20. •

excluir:

"que será submetido à

_preciaçâ:o da Assembléia Lcgisl.tivo do Estado ou
do Congresso H.')ciona1, eeoseeee o caso, dentro do
prazo de cinco dias".

ARTIGO , 011
§

32

-

Nos

ARTIGO' 013

EllENOA' 2C0092-3

casos

do

inciso

IV deste artigo, AUTOR : NESTOR DUARTE

:EV _ inobservância judicrlnlmen'te reconhcdda
de
principio
constitucional
em sua
.u'toorg;mixação.

§ 20. O.!p rocesso de :intc.rvenção estadu::tl será
regulado pela constituição do Estado, ~espe:t'tado,
no que: Q;plicoivc:l. o disposto pela Constituição
mleional para a in'texvcnç5o :feder:al ~ ti

El!EIlDA' 2C0121-1
AUTOR , JAIRO CMlNEIRO
APRESENTAÇÃO: 1G/OS/87
PARTIDO: PFL
UF: BA
TIPO, 1l0DIFICATIVA
SITUAÇÃO' REJEITADA

Altere-se a redação do § 10. do inciso IV do
art. 11 e se :adcqucm, em conscquência, os 'text'os
dos §§ zc , e 3e.,
"Art. 11 •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••
IV _

.

in'tervenção es'tndUQl. é decrc'tad;), pelo
Governador do Estado e a Federal pelo Presidente
tlQ República, mediante prévia au"tor:i:zaç.ão do Poder
§

10. A

Legislativa,

Cl1\

que

32 - Nos casos do inciso IV deste artigo, dispensadQ ..
apreciac;So pela AssCJll,bléia Legislativa ou pelo Congresso
tbcional. o decreto l:ind:tar-sc.-á a suspender a eRc.cuç..~o do
at'o impugnado lo se essa medida bart~ êO .res'habelec:imcn'to d:t
normalidude.
§

dispensada a a prccia~ pel.. AssOlllbléi.. IIacie""l APRESENTAÇÃO' 15/05/0'
PARTIDO' PlroR
UF, BJO.
cu pele <:cngrcsse Ilacien:>l. C> decrete limitar-se-á TIPO' SUPRESSIVA SITUAÇiío, REJEI1;l\DA
à suspender Q execução do at'o impugnado.. se essa
me.did:t ba5't;lr ee res"tabelec:men"to d:t normalidade.
SUbS'ti:tua-se o ..incisO" XV do art. 11 e seus §§
20. e 30. pelo seguin'te:

cspec:i:Eicará

a

mnplitude.

prazo e condições de sua. execução." _ Constituinte.
Jairo C;n"nciro.
El!EIlDA, 2C011~-a
AUTOR , JOSÉ DUTRA
APRESENTAÇÃO' 1&/05/0'
PARTIDO' PIIOR
TIPO' 1l0DIFICATIVA
SITUAÇÃO' APROVADA

UF, llII

SUbsti:tua-se.
no
§
30. do art. 11 do
anteprojeto a expressão "Assembléia lbcion:ll" por
"Assembléia Legislativa".

-47ASSEIllILÉIA /QCIOIW.

CONSTITUINTE

DATA - ZOl'051'07

SUBCOMISSÃO DOS HINICÍPI:OS E REGIÕES

HORA - OZ:Z'

SISTEIIA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIOIllU. - QUADRO COl1PllRATIVO
EMENDAS

JlHl'El'ROJETO DO RELATOR

lINTEl'RO.JETO <HOVA REDAÇÃO)

ARTIGO : 012
EHDmA; 2COOSO-8
Art. 12 - Compete aos 1iUhi.cipios instituir 'taxas AUTOR : MAURÍCIO FRUET
remuneratórias
de
despesas
cem
Qtividades APtiESEHI'AÇÃO: 15/05/0'

especi:ficas e divisíveis:

I

TIPO: HODIFICATIVA

ARTIGO :

SITUAÇÃO: REJEITADA

I
suprima-se,
do
c=.put
do
-.r't. 12,
an"tcproje'to, a e3q)ressão: tt ...... divisiveis" ..

01~

-

Compete

rcmunera'tór3.Qs. de
divisíveis:

UF: PR

- pela prática de at'os no exercício regular do

poder de policia;

1~

)lrt.
PARTIDO: PHDB

- pela

:lOS

despesas

pr~:ti.ca

-Hunieipios

com

instituir

Qt:ivid~es

'bJaos

específicas e

de a'tOs no exercício rcgu1Qr do poder: de

do policia;

- pe1. pres"t:J.ção e:fetiw de serviços públicos,

sujeito

II
- pela pres't:1ção e:fetiva de serviços públicos. ou pe1Q
sua coloc.u;ão ec dispor do sujeito passivo ..

llRTIGO : 01Z

llRTIGO :

§
12 A abertura e a conservação de estradas e
caminhos vicina:is também poderão ser custeadas
através da insti:tuição e cobrança de tax~s.

12 A abcrtur~ e Q conservação de estr-das e c:mdDhos
vicinais \'ambém poderão ser custeadas ~~tA5s dQ :1llS'titufçSo
e cobrança de 'tmms.

II

ou pela
passivo.

sua

colocação

ee

dispor

do

ARTIGO: 01Z

ARTIGO

22 - As taxas não terão :fato gerador próprio de
impos'tos,
serão graduadas em :função do v;Uor
:financeiro
ou
econômico de bem, direito QU
interesse do sujeito passivo.

§

§

nem

14RTlGO : 013

econômico de bem, direito ou interesse do sujei"to passivo.

EMENDA: 2COOS1-6

TIPO: MODIFICATIVA

PARTIDO: PtIDB

Dê-se

QO

contribuição

-

de

custeio

de

obras

i'tem

r

do

c:::a.pu1:

de valor que resultar p:tra os Úl6veis de. swa propriedade;

a" a a". a. a a. a a. a •• a a •••• a II

a. a a

aaa •••••• a ••~.a •• aaaa •••• aa.aaa

E'HElmA: 2C0157-1
AUTOR : HAURO m:RAND~
APRESENTAÇÃO: 17/05/07
TIPO: SUBSTITUTIVA

eliminação ou CQnt:role de

insti:tu:ir.;as seguintes

I
- con'tribuic;:50 de melhori;l. Qtt'ecad~a dos prãprieti.rios
de hóveis v~lorizados por obras públicas, que 'terá por
do arta 13, do limite individual, exigivel de cada con'tr:ibuin1:e. o QC%ésc:imo

- con'tribuição de custeio de obrQs

Cft1

serviços:

a) ~sul"bnt'es do uso do solo urb~DO, exig:f.vel de quem
promover ates que :impliquem aume.n'to de equipaen:to urbano ea
área de'termi.nada, e será graduada em:função do CUS'to desse
acréscimo;

I _ cont:r:ibuiç5:o de melhori;a;"

a> resu1'tan'tes do uso do solo urbano, exigivel. de
quem. promover a'tos que impliquem aumento
de
equipaent:o urbano em área determinada. e será
graduada em :função do custo desse acréscimo;
para

Hunic:ípios

ou

serviços:

b>

llRTIGO : 015
Art.. 15 - Compete aos
con'tribuiçõcs espec:ülis:

que an'teproje'to. _ seguinte redação:
_
"Arta 13a

II

UF: PR

SITUAÇÃO: REJEITADA

1:

de cada con'tribuin"te, o ~créscimo de valor
resultar para os imóveis -de sua propriedade;

0111

~ As "troms não "terão :fato serapor própr:l.o de impos'tos,
SeE';lO graduadas em :função
do valor financeiro
ou

Zg

nem

Art. 13 - COmpet'e aos Hunicipios insti"tuir as AUTOR : HÃURÍCro rnUET
seguin'tes contribuições especiais:
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
contribuição de melhoria, arrecadada dos
proprie'tá.rios de imóveis valorl:zados por obras
públicas. que 'terá. por limite individual. exigível.

01~

§

atividade

aa •• ~

P~TlDO: PlfDB

b) para eliminação ou con1:role de ;ltiv:idQ:de poluente..

UF: CO

SITUAÇÃO: REJEITADA

~

~

poluen1:e.
No ~a 13,

inciso 1:

"Contribuição
de
melhoriQ. An:edadQ dos
proprietários de imóveis Sujci:tos ia valorizdção
por obras públic:oas. que tuA por limi'te máximo o
valor das obras e. por limite individual, a
parcel4l resul:tan1:e da divis5.o daquele pelo n\ÍmCrO
de unidades bene.Eiciadaslt •

ARTIGO: 013
§ -12 - Lei complemen'br nacional de:Einirá. as obr.as
e os serviços referidos nas alíneas "Q" e ub" do
:i:tem 11 des-te artigo e estabelecerá os cri:téiios
de af'eriçáo dos respectivos custos e de cobrança.
dl:lS correspondentes con'trl.b~ç:ões de custeio a
ARTIGO: 013
29: - As

§

llRTIGO : 015
1~ Lei

§

co"l'l.,..,n'tar

baCio.,..],

de:Einiri .. s obras e os

serviços E'e:Eer1dos l\QS QliDeAS "a" e "b" do i~ 11 deste
artigo
e
es'tabcleceri.
os.~ cri'térios de
aferição elos
respectivos custos e de
cobróiilllÇôi\
da" cprresponden'tes
con1:tibuiçães de CUS"teio a
llRTIGO : 015

con"tribuic;ões pEevis'tas neste artigo
custo d~ obras ou

~
As contribuições p...vistas neste artigo terão por
limite global o custo cIas obras ou se:viços.

§

'terão por limi'te global o
serviços.
llRTIGO : 013

llRTIGO : 015

I
39:
- É vedada :t. cobrança :acumulada das
con'tribuiç.õ'es re:ferid~s no i:tem :r e n;l :l:linea na"
3l! É YCd:odo .. cob..."I'" lOCUlWlad.. d:as contribuic;l5es
re:ferida no '!:tcm I e na. ;alineQ "a" do i'tem. 1:1, deste
artigo.

do i"tem :rI. deste artigo a

§

EHDmA: ZCOOS2-'f

ARTIGO: 014

Ar't a

111

-

Compe"te aos

Hunicipios

I
II

JlPllESENI'AÇÃO: 151'05/07
PARTIDO: PIIDB
TIPO: MODIFICATIUA
SITUAÇÃO: APROVADA

UF: PR
I

- .. propriedade predial e territorial """""" I

11

- .. propried:ode territorial = l I

- a propriedade pr:ed:i.al e 'territorial. urb.ua;
- a propriedade :terri:torial rural;

III - a aquisição de bens imóve:i.s ou de direitos a
eles relativos;
IV

ARTXGO : 016

Arta 16 - Compe't:e :aos Hunicipios ins'ti.'tuir importas sobre:

insti:tuir AurOR : HAURÍCZO FRUET

:impostos sobre:

Dê-se :ao item. VI do m"ta 1lf, do Qnt'eproje'to,
UI
.. seguinte redação:

-

..

aquisic;ão

de

bens

imóveis ou de direitos .. eles

relativos;
"Arta 14.

IV
- os serviços de qualquer nat\lrez;l, do compreendidos
competência 'tributári.:il dQ união e dos ES'tados;

- a renda de bens imóveis;

Im.

os serviços de qualquer natureza, não
'1'
- vendas a varejo, inclusive de comhus'tiveis .liquidos ou
compreendidos na competência tribu'tária da união e
VI _ vendas a varejo. inclusive combustlveis gasosos e de luhri:ficantes.
dos Estados;
liquidas e gasosos;"
VI - a locação de bens móveis e -.rrend;unento mercantil.
VI - vendas GIl varejo;

V

EMENDA: 2C0072-9

VI:I

-

a

m=nti1.

locação

de

bens móveis e arrendiiUtlent'o AUTOR : LUIZ nBERTO RODRIGUES
APllESENI'AÇÃO: 151'051'07
PllRTIDO: PIIDB
TIPO: SUPRESSIVA SITUAÇÃO: APROVADA

suprima-se
o
i'tem. IV do
Anteprojeto da Subcondssão dos

UF: HG

artigo 111 do
Hunicipios
e

Rc.giões~

-l-..-------------''--------

--'

..J

-48ASSEl!BLÊIA

IlACJ:OIlJ\L

CONSTITUINTE

DATA - ZO/05/07

SUBCOMISSÃO DOS HINICÍPIOS E REGIÕES

HORA - OZ:Z9

SISTEIIA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIOIlJ\L - QUADRO COIlPARATIVO
ANTEPROJETO (NOVA REDAÇÃO)

EHENDAS

ANTEPROJETO DO RELATOR

ElfENDA: 2C0071-1

AUTOR : LUIZ ALllEIlTO RODRIGUES
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PIlDB
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA
Acrescente-se

An'teproje'to

da

Regiões. com

é\

o

i'tem.

SUbcondss50

V1:J:1:

dos

llF: HG

'lO nrt:i.go 14 elo

HUnicipios

e

seguinte redação;

VIII _ ''Vendas a varejo de combU5"tiveis
liquidos ou gasosos e de. lubri:Eican"tes."

EMENDA: ZC0141-5
AUTOR : VIRGÍLIO TÁVORA
PARTIDO: PDS
UF: CF.:
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Inclua-se
no art. 14 do an1:cproJc'to
subcomissão dos Hunicipios e Regiões:
"VIII

_

o

lucro

nas

da

'transmissões

imobiliárias:
IX _ o :faturamento das microempresas.. vedada
a incidência. sobre elas, de outros impostos sobre
a produção e ; l circul::tção.n

ARTIGO : 014
12 - Lei complementar estadual :fixará
aliquo'tas máKimas dos impos"tos municipais.

§

EllENDA: ZC0011-7
as AUTOR : CUNHA BUENO
APRESENTAÇÃO; 111/05/87
PARTIDO: PDS
UF: SP
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

ARTIGO: 016
§
19 - Lei complementar
d~ impostos municipais ..

estadual :fixará as

~iquot~

mximas

Dê-se ao § 10.. do item VII do -.rt.. 11.f do
anteprojeto Wl seguinte redação:
"As alíquotas máJ.ti1M.s dos impostos municipais
serão :fixadas por lei municipal .."

ARTIGO: 016
2S -.As aliquo'tas dos impostos re:fer:idos nos itens I e II
deste artigo serão progressivas em :função do valor, do n'ÚrnetO
de imóveis de propriedade de um. mesmo sujeito passivo e do
tempo decorrido sem utlli%nçáo socialmcn'té adcqUdda..

ARTIGO: 014
2g
As
itens I e II

alíquotas dos impostos re:fc.ridos nos
deste artigo serão progressivas em
f'unc;ão
do
valor,
do nÚJr.cro de imóveis de
propriedade. de um mesmo sujeito passivo e do tempo
decorrido sem uti1.izar;:ão socialmente adequada..
§

ARTIGO: 015

§

EllENDA: ZC004Z-7

ARTIGO: 017

AUTOR : HAURÍCJ:O FRUET
Art.. 17 - A parcela dos importas :federais e es'tnduais
parceJ..a. dos :impostos :federais e APRESENTAÇÃO: 15/05/07 PARTIDO: PtmB UF: PR
pc.r1:cncen"tes aos Hunieipios. nos 'termos deS'ta Con.s'ti'tuição,
es"taduais pee-tcoccutes aos Hun:icipios. nos "termos TIPO: HODIFICATIVA
S:ITUAÇÃO: REJEITADA
ser-l.hcs-á creditada no momcn1:o da -.rrccadaç5o de cada
desta
Consti:tuiç5o.
ser-1hes-á
creditada no
imposto, con:Eortne dispuser lei c:omplement;lr nacional ..
momento da arreCd.d,;"ção de cada importo. con:formc
dispuser lei complementar nacional.
Substitua-se, no § 20 .. do m:t.. 10., no art..
20 .., no art. 30 ... caput e SeU § 20 •• no art. 15 e
no § 10 .. do art. 19, do an'teprojeto. Wl expressa0
"~ci comp~cmentar n.'J.cional" por "lei complemen'tar
Art.

15

-

A

:Eederal" ..

EMENDA: 2COOl.lZ-7

AUTOR : HAURÍCIO FRUET
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PHDB llF: PR
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

.,

Substi"l"ua-se. no § 20. do a.t"t.. 10 .., no art ..
no ;art. 30 .., caput e seu § 20 .., no nrt .. 15 e
no § 10. do art. 19, do anteprojeto, a expressão
"lei complementar nacion<ll" por nlei complementar
:Eedcral" ..
20 ..,

ARTIGO : 016
Art. 16 - É vedada à União e :;lOS Estados conceder
isenções ou quaisquer outros bendicios :fisc:.<lis.
rclativt11t\ente
a
'tributos de competência dos
Hunicipios.

EMENDA: 2COO'3-'

AtrfOR : LUIZ ALBERTO RODRIGUES
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PHDR
UF: HG
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

o artigo 16 do Anteprojeto da Subcomissão dos
Hunicipios e Regiões paSSQ a "ter Q seguinte
redaç..lio:
"Art.. 16 .. É vedada à União e aos Estados
eeeeedee isenções ou quaisquer outros bendicios
ou incentivos :fisc..'lis. rclativamen"te a 'tributos de
co1t\pe"tência dos Hunicipios. ou das pceccãas de
impos1:os a eles des"tinadas .."

ARTIGO. 010
Art. 10 - t ved,;"do à união e aos Estados conceder isenções ou
quaisquer outros bendicios :fiscais, rel~tivarnente a t:ribútos
de competência dos ttunicípios ..

-49ASSEIlBLÉIA IlI\CIOIIAL COIlSTITUIllTE

DATA - 20/0S/07

SUUCOHISSÃO DOS HlNIdpIOS E REGIÕES

IIORA -

3z:u

SISTEIIA DE APOIO AO PROCESSO COIlSTITUCIOIIAL - QUADRO COIIPARATIVO
llHI'EPROJETO DO RELATOR

EHENDAS

llHI'EPROJETO (NOVA REDAÇÃO)

EHElIllA: ZCOOZ6-5
AIJTOR : ARNALDO IWlTIIlS
APRESENrAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PIIDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: RO

"Art. 16.
Parágrafo Wdco. A
:fim
de
muncn'tar
eRPorb1çõcs, desenvolver dctc.rmill:1dns regiões

as
ou

possib::i.U:tar crescimento a setores importantes d<1
socicdQdc br_sileir~, poderá a União conceder as
isenções
e
beneficios ved~dos neste artigo,

devendo entre:tant:o .ressarcir os Es'tados e os
Hunicipios dos veâeees que deixaram de receber. n

ARTIGO: 017

ARTIGO: 019
Art. 19 - cada Hunicipio organ:i.'zará e l'llanterá atualizado e

Art. 17 - Cad:l HUnicipio organi~á e man'te.t'á
.atualizado e :;ce5sível a qualquer cidadão cadas'b:o
de todos os imóveis do seu 'território.

~ccssivel ~

qualquer ci.do'1dS:o C<2d-.rtro de todos os :i.móvc:is do
seu "território.

EHEIlIlA: ZC007~-5
AIJTOR : L1lJ:Z ALBERTO RODRIGUES
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PIIDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: HG

Acrescente-se parágra:fo único ;l;O aJ:"tigo 17 do
Ant'cprojet'o da SUbcondssãQ dos . trunicipios
e
Regiões, com a. seguint'e redação:

'lpadgrdo l1nico. O CQrtódo do Registro de
Im6veis encaminhará, no inicio de cada mês, à
Admin:i.stt':ly5.o Hunicip:ll
interessada,
relação
cornplc.t'a das "transa.ções imobil:iár:i.as rc.'11izadas e
regis'trad;as no mês ~nt'erior. li

ARUGO : 010

EHEIlIlA: Ze0056-7

"Ar't.. 10.. A :fiscali-zação
:financeira
e
orçamcnt6.r:ia dos Hunicipos será exercida pela
c.5mara c pelos sis'temas de con'trole interno do
Executivo Hunicip:u" na :fOrtna da lei.
§ 10. O con'trole ex'terno da c5m:1râ Hunicipnl
serQ CUtercido com. o aUHilio do Tribuna~ Es'tadUôll~
de Con'tQs ou de outro órg50 cs'tndu:11. a que for
a'tribtlida essa- compe1:ência.
§ 2 O P:lrCccr prévio sobre r.as contas que o
Prc:!ei'to deve preS'tar anualmente, emitido pelo
Tribunal Ertadu:1l de COn'bs ou órgffo est:ldu~1
ccmpeten'te. só deixará de prev.alccc.r por dccis50
de sete oit';lvos dos met\bros da c5.m."U:';l Hunicipiõll1..

§ 30. Da
decisão
d.
c5m:1r;ll Hunicipal
rejeitando- o parecer prévio do Tribun.'11 Es'bdual
de CQnt:as ou órg50 estndual compe"ten"tc cab~ã.
recursos ex o:ficio para o Tribunal Federal de
CQnt'as.
§ 'lo. O Hunicipio com população superior :to
'tz:ês milhões de h."1bit'nn'tes
poderá
insti1:uir
TribuMI de cewtas Hunicip:t.l'~..

..

.....

.. . .

~

.

~

EHEHDA.: 2C0133-Q

AuroR : ALEXI\IIDRE PUZ1lNA
APRESENrAÇÂO: 17/05/07
PARTIDO: PIIDB UF: se
TIPO: SUBSTITurIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
Ma :forma do zt.. 10. C1PUt. do Regimento
Interno da Assembléia l-bcional constituiu1:c. o
S:igM't5rio apresenta a segu:in'te emenda:

Art. Aos
insti'tucioMis.

--I

ARTIGO: OZO

Art. 18 - A 'fiscalização ziMnceira e orç:=m'lentár:ia AUTOR :. CARLOS VIRGfLIO
dos Hunicíp:i.os.
será
eltercida
pela
c5mara APRESENTAÇÃO: 15/05/07 PAllTInO: PDS UF: CE
Hun:i.c:i.pal, mediante con"trole externo, e pelos TIPO: SUBSTITUTIVA SITUAÇão: REJEITADA
sist:emas de con"trole in1:erno do Pod~ EHecut::i\70
t4Udcip;al, na :form:a da lei.
nê-se.
ao
~.
10 d.o an'tcproje'to ''Dos
HUnicipios e das Regiões" Q seguinte rcdaç:âo:

que.

t'enJ1..'1m

por
:força:
de
a1:os
exc.rcido. grat'Ui'tdl't'.cn'te,

rn::mdato eletivo de vereador. see-Jhe-ãe COl"putados
pnrn c%eit:o de oposcn"tador:i.n no Serviço Público e
na P:revidência Social em dobro. os rc:ferido~

periodos."

E11ENDA: 2C01l10-7

AIJTOR : VZRGiUO TÁVORA
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PDS
UF: CE
UPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

nê-se
ao
art.
10
SUbcotniss5o dos Hunicipios c
rcdnç.io:

do
an1:cprojet'o da
Regiões a seguinte

"Ar't.. 10.. A
:Eiscali"%nç.~o
:fin::mceira
c
orç.")mentária do Hunic:ípio M:riÍ exerci.da com o
auxílio de \Ilt\ conselho de Auditoria. comporto de ?
membros eleitos por sufrágio universal, 1\OS termos
da. lei complemcnt'ar n."),c:i.on."'11, competindo-lhe:

%iscali'Zaç.~o

:financeira e

orçamcnt6r.:i.a dos
Hunicipios seroi exercida pela Cârn=:u:a ttunicipal. t'l'ledinnte
controle externo. e pelos sistemas de coni:role interno do
Poder Executivo Hunicipõ:l1,.. n;;\I :forma da lei.
Jlrt.

%0

-

A
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COIlSTU1lXNTE

DATA - ZO/051'87

SVBCOIl1SSÃO DOS HINIcfPIOS E IlEGIÕES

HORA - OZ:Z9

SISTEHA DE APOIO AO PROCESSO COllSTlTUCIONAL - QUADRO COllPAIlATIVO
JH1'EPIlOJETO DO RELATOR

EHEIlDAS

I

_

ANTEPl!O.lETO (NOVA REDAÇÃO)

emitir

o~e.n'tãria :lnu;al

parecer "" pl<Oje1:o de lei
... ser !mbme:tido pelo Poder

Executivo à "preci:l.ção da

c:am..ra HUnieip"I I

11 _ xompaDh:lr. medi:ln'te controle exterlX). ... .
execução o~~, podendo su.stá-la em caso de
inegull>ridad<:s I

lIX _ emitir pzecer sob~c as con."tas do "Poder
Executivo. p:>r.l "preci:l.ção pela câm:>ra HUnicipall
IV _ .Qprovz ou Ee;jei'br as con'b.s do Poder
Leg.ls1ativo HUnicipl>l,
p""Qgrafo llnico. Lei
coll'91ClllCnt.... c:s1:l>dual
as ...tribuições e o ~iollal!lCnto dos

~

Couselhos de

AR'J'XGO : 018

Aue1i'to~

IlUnicipais.'t

ARTIGO.: OZO
§
12 - o eeexeeãe ex1:erno da Câmara HUnicip;al será excrc1do
com o aUK:l1io do Tribunal de COntas do Es1:l>do ou de outro
órgão' es1:adul>l .. que :for "1:dbuid,, essa collpe1:êlle:ll> •

EHENDA: ZC0130-0

f 1i - O controle ext<:r1lO da <:âlo:o= HUnieip"I será AUTOR : LAVOISIER HAIA
exercido COlI o aUKilio do 1'dIluul de contas do IJ'IIESEHfAÇÃO: 171'051'87
PARTIDO: PUS \IF: llIl
Es1:l>do ou de ou1:l<O ózg&o es1:l>dual a que for TIPO: SVBSTITUTIVA SITUAÇÃO: IlEJli:ITADA

..."trihuida essa compe'têDcia ..

o §
red:lÇ5o:

do..rt. 18. passa a ter II seguin1:o

10.

"Art. 18.

§ 10. _ o
. controle e:rterllO d" Câ:lr;o
HUnieipl>l será c:xercido com o "UKilio do Tribunl>I
de COntas elo. HUnieipio ou COnselho de contas
HUnieipns.
§ Zo. _ Os

CollSelhos

~os

de

Contas IfUnieipl>is

seda
em consonância com
mic:r:orregiõe5
_ul>is.
_CollS1:i1:uin1:e
L;>voisier 1Ia:ll>.

AllTlGO : 018
f Zll - O parecer prévio sobre as contas que o
pRfeito deve p ~ ;onul>lloen'te. emitido pelo
Tribunl>l de COntas ou ózg&o estadul>l colllpC1:on1:e.
somen1:o deix=á de pl:evl>Ieeer por decisão de dois
1:eEços dos _I<OS d.. câ:lr:> HUnieipl>l.

QS

EIlEIlDA: ;!C0130-0
AUTOR : LAVOISIER llAU
APRESEKUÇJ(O: 171'05/87 • PARTIDO: PUS
\IF: RIl
TIPO: SVBSTI'I1ITIVA· SITUAÇÃO: IlEJli:IUDA

o

"§

10.

ARTIGO: oZO

Z2 - o parecer ~v:io sobre. a con'tas que o pre:fd:to deve
prestar =ualllIen1:o. emitido pelo Tribunl>l de COntas ou órgão
estadual
compe:tcn'te. sQ1Ien'te deiRzá de pre~ece.r por
decisão de dois 1:erços dos _I<OS da ~ HUnieipal.

§

do art.. 18 .. "assa a "ter ... seguin'te

redl>ção:

"Art. 18.

c:am..r..

f 10. _ O
con1:l<01e e:rtcno
da
HUnieipl>l será exercido COlI o aUK:l1io do Tdbunl>l
de contas do HUnic:lpio ou COnselho de contas
HUnieipns.

§ 20 .. _ Os conselhos de -CQn1:as HUnicip;ds
s~ criados ea coDSodncb c:om as aicrouegiões

estaduais. _ collS1:i1:uin1:o .... voisier Haia.

AllTIGO :• .1118
contas HUnicipl>l.

AllTlGO l 020
311 - O HUnic1pio COIl populo.<;ão superior " "três ailhões de
habi1:=1:es poderá instituir Tribunl>l de COntas HUnieipal.

EIlEIlDA, ZCOO?5-3

f :li - O HUnic:lpio coa popuIaç50 superior a ~ AUTOR , LUIZ ALSEIlTO RODRIGUES
ailhlles de habi1:=1:es poderá illS1:ituir Tr;.bunl>l de APRESEIlTAçlo: 151'Q51'87
PAIlTlDO: P1lIlB
TIPO: lIODIFICATIVA

§

\IF: IIG

stTUAÇÃO: REolEITADA

O f 30. do ~go 18 elo An1:eprojeto da
SUbcollissão dos HUnicipios e Regilles pasSl> .. ter "
seguin1:e redl>ç3o:
"§ 30.0 HUnic:lpio COIl
popUl:lçSo
dois lIiJhões de habitan1:es
poderá
TribuDal. de contas HUnicipl>l.

superior a
instituir

AUTOR : JOR<;E LEITE
lIPRESEIlTAÇÃO: 171'051'87
PARTIDO: PlIDB \IF: f1J'
TIPO: SVBSTITUTIVA SITUAÇÃO: REJEITADA
Dê-se AO f 30.. do ar:t. 19. do An'teproJc'to

=

nArt. 18.

..

Subcordssão de HUDic1pios e
redl>ção:
•

Regiões,

a

seguia:te

§ 10.

§ %0.
§ 30. O HUnieipio

com popul:>ção superior a

'três eilhões de habi1:an1:es terá Tribull:>l de con1:lls
Hunic:t~."

ARTIGO: OZ1
Art. Z1 - Coa0 órgão subsidiário de controle da atividl>de
lllUnicipl>l. " lei :f\mdOlllCn1:l>l do HUnieipio cr:ll>rá \Illl COnselho

ARTIGO: OZ1
12
Ao
conselho
de
Ouvidores. consti1:uido de
represen1:lln1:es da colllUnidade. eIll espechl de
entidl>des
econôlllicas. pl:O:fissionais e culturais. COlllpC1:irá:

§
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DATA - ZO/0s/07

NACIOIIAL CONsTITUINTE

SUBCOHZSSÃO DOS HINIciPIOS E. REGIÕES

HORA •

02:Z~

SISTEHA DE APOIO AO PROCESSO CONsTIT11CIOIIAL - QUADRO COliPARATIVO

ANTEPROJETO DO RELATOR

ANTEPROJETO (NOVA REDAÇÃO)

EHENDAS

x

-

mni:fes't;ar-se. pc.ran'te

Q

câm:ara de Vereadores. sobxe o

oJ:9"lllento IIllInicip"l a ser vo't:>doI
II
- fisC:lIlizz' o desempenho da administração mmicipal. no
curso da execução orçamen'tária, mni:Ees'tcmdo-sc peran'te a
câmarlõl de Vereadores. sempre que j'ulgue. necesshio J
III
nceber
quei>aos d:a colllUJ>idllde a xespo:ito do
:funcionamento da adm:i.nis'tração rnunic:i.~l e en=minhá-las DOS
órgãos competentes. providcnc~ndo. qu::ando :Eor o caso.
l1\Cdid"s de "puração d" respons:>hilidllde de
seJ:Vidores

municipais.
ARTIGO: OZ1
§ Zll - Os melllh""s do conselho de ouvidores seria eleitos. por
eeee direto c secre'to. em sufrágio unive.rGl. e exercer$.o
suas Q"tribuições gra:tui:tament:e.

ARTIGO': OZ1

32 - Ser.. conferid" legitimidllde prcx:css=l QO Presidente
do Conselho de owidores p~ rcpresen't~. per;tn'te o Poder
Judiciário, sobre qualquer abuso de .U'toridade, desvio de
poder ou má "plic:>ção de recursos públicos.

§

ARTIGO : 019

EMENDA: 'ZC0039-7

Art.
19 Os Es'tados poderão. mediante lei AtrrOR : MAURÍCIO FRUET
complemen'tar.
criar
áreas
me1:ropoU:tanas. JWRESEKTAÇÃO: 1S/05/S'
PAR'I'IDO: PHDB
UF: PR
conrtit'Uídas por agrupaen'tos de Hunicipios para TIPO: HODIFICATIVA SITUAÇÃO: REJEIT1UlA
in'tegrar ao
organização.
o planejarnen'to.
a
.
programaçQo e a execução de serviços p\\blicos de
~) SUbsti.~-se,
no caput do 2't. 19, do
:in"teresse me'tropol:i:tano ..
an'teproje1:o. a expressão:
"Os ES'Q;dos poderão.
mediante: lei complementar...... t' por: "Os Hunicipios
poderão,
med:i;m'te convênio,
aprovado
pelas
respectivas câm:lras Hunicipói\i.s, ......"t

b> Dê-se ao par6gra:fo unioo do art.. 21, do
anteprojc'to. a seguinte redação;
"Parágra:Eo único. O Conselho He"tropol:i:tano
será organ:i%ado e 'terá swa compc'tência de:fin:i.da em
convênio. assegurada a ~cipação majori'tária
dos Hunic~p:ios' .mrangidos, sendo a me'tade de seus
membros v~ores."
EHENOA: ZC0053-2
AUTOR : HAURÍCIO FRUET
PARTIDO: PHDS
UF: PR
APRESDITAÇl(O: 15/05/07
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

SUbsti:tu.-se, nos :.rt:igos 19, 20 e 21, do
an'teproje'to, a expressão: "Ái:e::ls He'tropoli1:=tJU:ls"
por ''Regitíes He'tropol:i.-taJU:ls1l •

...

EHENOA: ZC0076-1
AUTOR : LUIZ ALBERTO RODRIGUES
APRESENTAÇÃO: 15/05/87
PARTIDO: PHDB
UF: HG
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: ,REJEITADA

.

o artigo 19 do An'teproje'to da SUbcomissão dos
Hunicipios e Regiões passa :a ter :a scgui.n'te
redação:

Artigo 19 Os Es't:>dos poderão.

ll1Cdiante lei

complemen'tar. cri;ar
Áreas
Hc'tropol:i:tanas
ou
Aglomerados urbanos constituí.dos por agrupamcn'tos
de l1lunicipios para in'tegrz Q ·org3nização, o
planejamento,
a program:u,tío e Q execução de
seevâçes públicos de interesse comum •

................................................................................ , ...
EHE!lDA: ZC0033-0
AUTOR : DÉLIO BRAZ
A!'RESDITAÇKo: 15/05/87
PARTIDO: PHDB
UF: GO
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

SUbS'ti'tu:a-se,
no
~U't
do ar1:.. 19 do
Anteprojeto, a expressão "Os Est:~os" por "A união
e os Estados", pass;lIndo o Q.t1:i.go Q ter a segui.n'te
rcd..ção:
"Art.. 19. A união e os Estados poderão,
rnedian'te
lei
'complementar,
criar
áreas
me:tropoU:t;;\JU:lS, const:ituidlõls por ngrupmncntos de
Hunic:ípios par:l
:integrar
a
organi'Ul.ção.
o
planej::amen"to.
A
progr.mação e a execução de
s=vi.ços públicos de interesse rnetropol~:tano.."
EHENDA: ZC0019-Z
AUTOR : IlALDECK oRNÉLAS
A!'RESEIlrAÇÃO: 1Q/05187
PARTIDO: Pl'"L
UF: BA
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

Dê-se "seguinte Rdação

QO

Art. 19, Cõlpu1: e

§ Zo.:

Art. 19c).,
Os I:s'bdos podcr~o, meàiante lei
complcmen'tz. - criar
áreas
tnettopoli't:;l;n.:as.
constituid"s por "grup:>mcntos de Hunicipios par"
:ih'tcgrar Q
organização,
o
planeJamento,
a
progr=ção e " execução de :funções públiCõls de
in'teressc metropol:i:tano ..
_§ 10 .. _

..

ARTIGO: 02Z
Ar"t. 22 - Os ES"tados poderão. medi;an'te lei complemen'tar. ,
cr:idJ:' ãeeas met:ropoli'tanas. corurti:tui.dtts: por agrupõillUen"tos de
Hunicípios para in"tcgrar :ia o.rs;anizac;ão. o pllilne:famen'to. Q

p""sr=ção e " execução de
metl<Opolit:>no•

:funções públiCõls de

interesse
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DATA - %0/05/0'

SUBCOMISSÃo DOS HIIlICÍPIOS E REGIõES

HORA - OZ:%9
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ANTEPROJ"ETO DO RELATOR

EHEHDAS

Atn'EPROJETO INOVA REDAÇÃO>

§ 20..
A união, os Estados c os Hunicípios
esbbe1ecerã'o mecanismos de cooperação de recursos
Co

de

Qtiv:i.dade

para

assegurar a realização das

:funções públicas de in1:eresse me1:ropoli1:ano.
EllEIIIIA: %C0091-5
AUTOR : NESTOR DUARTE
APRESENTAÇÃO: 15/05/0'
PARTIDO. PIIDB 1JF: BA
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: RE.mITADll

SUbsti:tuia-se os Qr'ts.

19,

2D e 21 pelo

seguint'c:

Art. 19.. Os serviços pUblicas loc:ds cuja
prcst:ação dependa de recursos ou da participação
de
ou'tro municipio serão obje'to de convênio
in-te.r:municipal para planejamen'to :in'te~o ou
execução comum. assegurada Q intexveniência do
E5"ba.do e da União com .;lipoio 'técnico e

:Ei~nceiro.

inclusive garQn'tia de <:IIIpJ:éstimo.
EHENDA: 2C01117-lJ

AUTOR : HllX ROSENllllNll
APRESENTAÇÃO: 17/05/0'
PARTIDO: PllDB
DF: PR
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: RE.mITADA

Dê-se.

;lO

art.

19 do an'tcproje:to a seguinte

re<lação:

"Art. 19. Os E5"t:.ldos poderão, medi:an'te lei
complcnoen'tar. criar regiões mc:tropoli'tanas como
entidades 'terri'tori:ds de natureza adminis'tra'tiva,
canstitui.das por agrupament'os de municipios para
in'tcgrar
a
organi:zaçâo.
o
planej;.unen'to. ::li
programação e ::li execução ele serviços públicos ele
interesse me'tropoli'tano. n
EllEIIIIA: %C0169-5

AUTOR : BRromio MONTEIRO
APRESENTAÇÃO: 17/05/87
P.ARTIDO: PDT
UF: RJ
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Dá
nova
redação
aos
ae-ts , 19 e 21.
acrescen"b:nda. parágra:fos. e inclui os ae-ts , 22. 23
e 24. renumer:;lndo os dc.mais.

"Art. 19. Áreas
rnetropoli'tanas
são
consti:tuidas por Hunicipios que. independen'temen'te
de sua vinculação adminis1:r~:tiva. :Eaç:m parte da
mesma comunidade s6cio-econâmica.
§ 10. Fica criado o Fundo Hetropoli'tano de
Dc!senvolvimento Urbano
nulU. c:onstituido de 3'"
("três
por
cento)
dos
'tributos :Ecderais e

est'aduais.
§ 20. Os recursos do Fundo destinam-se aos
investimentos
do
Plano
Integr::ldo
de
Desenvolvimcn'to das Regiões He1:ropoli'tanas.

Art. %1. As
Áreas
He1:ropoli1:onas
serão
~idas por um Conselho Hetropolit'l.no integrado
pelos Prefeitos dos respectivos Hunicipios.
§ 10. Compete
ao
Conselho
Deliberativo
elaborar o plano de desenvolvimento integrado da
região. bem como administrar os recursos do Fundo
Me'tropolitano de Desenvolvimento Urb::lno.
§ 20. O

Conselho

Deliberativo

será

assessorado. por um órgão técnico especializado.
§ 30. O Conselho Delibcr:iltivo será presidido
pelo Governador do Estado.

Art. 2%. Os
Hunicipios
das
Regiões
Hetropolitanas terão prc:fc.rência na obtenç.~o de
recursos :federais c. estaduais e dos sist'cm:ls de
:financiamento de apoio aos serviços e equiparnen'tos
urbanos.
Ar't. %3. Lei
complement'oar
consti'tuiç..=io e os Es'tados sobre
das Regiões HctropolitQ.l\.'l.s.

disporá
o

sobre

:funcionroncnto

Art. %4. Continuam
a
integrar
Q. Região
Henopoli1:ana os Hunicipios origin.kios de Região
Hct'ropoli'tana. n

ARTIGO : 019

EtlENDA: 2COOQ2-7

ARTIGO: OZZ

§
19: - Lei complemcn'tar nacional de:Einirá os AUTOR : HAURÍCIO FRUET
critérios básicos para o estabelecimento de Áreas APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PtIDB
UF: PR
Hct:ropoli'tanas.
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇio: REJEITADA

Substi:tua-se. no § %0. do art. 10 •• 110 art.
20 •• no art. 30 •• c:J.put e seu § 20 •• no art. 15 c
no § 10. do ::art. 19. do nn'teprojeto. a express50
lIlei complementar nacional" por "lei
:federal".

complementar

§
iR - Lei complementar nacioGl de:finirá os critérios
básicos pilra o estabelecimento de Áreas Hetropolit.1nas.
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J\SSElIIlLÊIA

DATA - ZO/05/07

NACIONAL CONSTITUINTE

SUBCOMISSÃO DOS HINICÍPIOS E REGIÕ~

BORA - O!:Z9

SISTEHA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO C01iPM:ATIVO

ANl'EPRO.JETO DO RELATOR

ANTEPRO.JETO (NOVA REDAÇÃO)

EMENDAS

EIlEIlIlA: ZC01G9-5
AIITOR : BRllNIlÃO 110NTEIRO
APRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PDT
TIPo: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: RJ

Dá
nova
rcd~çâo
aes
arts. 19 e 21,
eeeesccntscec pariÍgrafos t c inclui os arts. ZZ. 23
e Zlf, rcnumeJ:'ando os demais.'
"J\rt'. 19. Árc:"s
me'tropoli"taMs
sâo
consti1:uidas por Hunicipios que. independentemente

de

sua vinculação administrativa,

:filçan\

pas-te da

mesma comunidade sócio-econômica.
§

10. Fica criado

o

Dcscnvolvirncn'to Urbano

c-teês
por
c ..'tadUdis.

ccnt'o)

§ 20. Os

FUndo He:tropoli'tano de

FNDU. constituído

dos

recursos

do

tributos

de

:federais

3%

e

Fundo destinam-se aos

investimentos
do
Plano
Integrado
Dcscnvolvincn"to das Regiões Hc'tropolit::lnas.

de

Art. 21. As
Áreas
Hctropoli"t:mas
serão
gc.rid<)s por wn Conselho Hct'ropoli"tnno in"tcgrado
pelos prc.::fcitos dos eespec'tdvos Hunicipios.
§ 10. Compe"te.
ao
Conselho
Dclibcra"tivo
elaborar o plõ1no de. dc.scnvolviw.en'to in'tcgr<ldo di);
regiâo , bem corno ndminis'trar os eeeueses do Fundo
lictropoli'tano de. Desenvolvimento Urbano.
§ 20. O
Con'ielho
Dclibcrn."tiva
seroí
asscsseeade por um órgllo técnico espcFin.lizndo.
§ 30. o Conselho Delib~d:tivo será presidido
pelo Governador do Es'tado.

Art'. 22. Os
»unicipios
das
Regiões
He'tropoli'tó),n.')s 'terno prc:ferêncin na obtenção de
recur~os :!edcrnis c
cs'tõJdu.')is c dos sistemas de
:fin.'lnci<.Ullento de Dpoio aos serviços e cquâpcmcrrtos
urbanos.
Art. 23. Lei
complc.ment:ar
conrtituição e os esteaes sobre
das Regiões Hctropolitan."l'i.

o

disporá
sobre
:funcion<lmcnt:o

JI.rt. 24. Con'tinUe':Ul\
a
in'tegrar
a Regina
He'tropoli'tan<:t os Hunicipios origin..-irios de. Regiâo
tIc"tropolit:;::um. "

EMENDA: 2COO"-O
AUTOR : LUIZ ALnERTO RODRIGUES
APRESENTAÇÃO: 15/05/0'
PARTIDO: PHDB
UF: liG
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
No & 10. do art.
19 do anteprojeto da
Subcomissilo dos Hunicipios c Regiões ..ubs'ti tua-se
a palavra nacional por cstóldu.'1l.

ARTIGO : 019
,2 A Uni50, os Estados e os Hunicipios
estabelecer50 tr.ec."lnismos de cccpceaçãc de recursos
e de atividades para assegurar a realização dos
serviços públicos de in'tercsse rrc"tropoli"tano.

§

EMENDA: ,C0019-2
AUTOR : HALDECK OlUtÉLAS
APRESENTAÇÃO: 14/05/0'
PARTIDO: PFL
UF: BA
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA
Dê-se

a scguin'tc redaç.tío ao Art'. 19, capu't c

§ 20.:

Art. 190. _ Os Esti1dos poderão, mcdi:m"te lei
complementar,
criar
iÍre;)s
rae'tcopcâd'tanas ,
constituidas por agrupamentos de uunicipios pnrôl
integrnr a
organizólc;âo,
O
planej;;unento I
:l

~~~=~~~et~p~li~~~~~çâod~ :funçôe~ públic.."ls de
§ 10.
§ 'o. _ A União,
os Eli"t;;l,dos e os ltunicipios
mec.')nisrnos de cecperaeãe de recursos
e de a:tividaàe pôlrêl assegurar .. renli:z:ólç.~o dns
:funções públic..-as de interesse. mc'tropoli't<:llno.
estabe~ccer5o

EtmNDA: ZC0169-S
AUTOR : BRANDÃO MONTEIRO
APRESENTAÇÃO: 17/05/07

TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PDT

UF: RJ

SITUAÇÃO: REJEITADA

Dá
nova
rcdnç.:;'o
dOS
arts. 19 c. 21,
nerescen'tando parÍlgra:fos, c. inclui os aets , 22. 23
e 24, renU1Tle%'ando os denm.1.s.

11Ar't. 19. Áre:"s
metropolitan."l'i
s50
constituidas por ltunicipio.. que, independentemente
de. su."): ~inculaçâo administ'r.:rtiva., :fnça."1l. parte da.
mesma comunidade sócio-econêmiCon,
§ 10. Fica cedado o Fundo lIe"tropoli1:ano de
Dec;en"J'Olvimen1:o Urbnno
FNDU. con...t ituido de 3%
(1:rês
por
ccn1:o)
dos
'tributos :federais c
estndu.'lis.
§ 20. Os recursos do
Fundo dc~'tin."m-sc nes
inves1:imen"tos
do
P~a.no
Intcgr;"do
de
Dcsenvolvimen'to d~s Regiões HctZ'opoli1:::m."):s.

ARTIGO: OZZ
22 A Uni5o, os Estados c. os Hunicipios cs'tabelecerIío
eeeandsses de cccpceaçãc de xccueecs c de atividades para.
assegurõlr a re:)lizê).ç.~o dns :funções públicas de interesse
me"tropoli'tano.
§

._0
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S I = Dli: APOIO AO PROC1i:$SO CONSTITUCIONAL - QUADRO COIIPARATIVO
llHT1i:PROJ1i:TO 00 R1i:LATOR

li:HEHDA$

JlNT1i:PROJ!i:TO (noVA REDAÇÃO)

Art. 21. As
ÁreaS
Hc'tropolit'anas
serão
geridas por um conselho He:tropol:i:tano in'tegrado
pelos Preiei'tos dos respectivos Hunicipios ..
§ 10. COtn.pc'te
:K»
COnselho
Deliberativo
e];aborar o pl:ano de desenvolv:imen'to ~ntcgrado da
região, bem. como adminis'trê'lr 05 recUrsos do Fundo ,
He.'tropolibno de Desenvolvimento Urbano ..

§ %0. O
Conselho
Deliber:ltivo
será
essesseeeêe por um, órgão 'técnico cspecial~do..
§ 30.. O COnselho Dcliber..:tivo será presidido
pelo Governador do Es'bdo ..

Ar't:.. 22.. Os

Hutdcipios

êas

Regiões

He:tropolibnas terão preferência. h;l ob'tençào de
recursos :federais e es'bduais e dos s:istettlaS de
:E:i~amento

de apoio

QOS s~ços

e equi.pamcn'tos

urbanos.

Art. %3. Lei
complemc:,,'tm:
dispor"
sobre
consti1:Uição e os Es'tados sobre o :funcionamento
&\s Regiões He'trapoli'bnas ..

Art.. 2l1. COn'tinuaKl
a
in:tc~
a
Ho..tropol:i:b~ os Hunicipios originários de
He'tropoli"t'an..Q."
EHENDA: ZCOO%2-%
AUTOR : HJlVRÍexO collllÊJl
APIl1i:SEHl'AÇl(O: 15/05/87
PARTIDO: PDT
TIPO: ADITIVA SITUAÇÃO: APROVADA

seeeseeate-se
seguin~

QO

m:t.

~

19

§_

IZcgiilo
lZeg:ião

ARTIto : 0%%
32 - O disposto llCste artigo :lplica-se,
Dirtdto Feder:ll.

§

UF: DF

in'tegr;lll>en~•

..,

30., com. a

rcd"ção:

"Art. 19'•

.......................... ;
§ 10

.

-:: •••••••••• :

.

§ 20.

§ -30.

o

:in'tegralmcn'tc,

ARn:GO : 020

dispoS'to DCS'te :artigo
DistJ:i'to Federal."

QPl.ic:a-se.

:lO

EHENDA; 2C0053-2

Art_ 20 - As ati.~es da UniSo, dos E5't:Ktos e AUTOR : HAURÍCIO FRUET
cios Hunicipios eas kc:.s Iletropolit:a1l:lS :ficam APIlESEHTAÇÃO: 15/05/87
PARTIDO: PHD8 UF: PR
subordiUd:ls :lOS prillcipios ele ;integr;oção esp:lCi:>1 TIPO: 1l0DIFICllTIVA SITUAÇÃO: REJEITADA
e s ..tori:ll llO que diz rcspei1:o :l SUll local:l=<;:5o ..
0pemç30.

ARTIGO: 023
Ar't. 23 - As: ~'tirid:1des da Uni$o, elos t:s1:ados e dos
HUnicipios nas Arcas Hc:tropoli"tanas :fiem subordinadas QOS
pr:i.llC:íp:íos ele in1:egração espacial e setor:i:ll llO que eliz
respeito .. SUll localização e opcr:lção.

o

SUbstl1:ua-se. llOs artigos 19, %0 e 21. elo
an'teprojeto, a expresS;lO: nÁre:as Hctx'opolib.=sll
por "Regiões Ilctropolit:lll:lS"•

.....................................................

EHENDA: %C0091-!l
AUTOR : 1lEST0R DUARTE
APRESDn'AÇÃO: 15/0S/Q7
PARTIDO: PHDB
TIPO: SUPR!i:SSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
SUbstl1:uia1-se

scguin~:

os

IIF: BA

=ts. 19. 20 e 21 pelo

Art. 19. Os serviços públicos locais cu:i:l
p~ depc"d:> ele recursos ou d:l particip"ção
de
outro lIlunic:ipio serão obje'to de convênio
in_nicip:ll p;,r:l pl:lDC:iamcnto in1:eg=do
ou

execução comum, ;lSSegur~::a a inteneniência do
Es'tado e da UIÚ~ com ;lpoio técnico c :Ein:anceiro,
illc1usive g:>r:lntia de empréstimo.

ARTIGO : 021
,
~A.: %C0053-2
%1 - As kc..s Hctropoli1:=:ls serão gcrid:ls AUTOR : HAvnÍexo FRllET
APIlESEIITAÇl(O: 15/05/87
PARTIDO: PHDB
UF: PR
TIPO: HODIFICATIUA
SITUAÇÃO: REJEITADA

llrt.

por ... Cllnsclho IletropoUt:allO.

SUbstituA-se, DOS mrtigos 19, 20 e %f, do
ll,,1:epro:ie1:o, .. expressão: "Árc:lS Ilctropoli1::lnas"
por:

"Regiões He'b:opoli'tan:1Slt •

ARTIGO: 0211

Art.

24

-

As

o

ke:.:: Hctropol:i1::ln:.s serão gcrid:lS por

conselho Metropolitauo, QssessoGdo por 6rgão 'técnico
subordinado.

Q

\lIl

ele
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EHENDAS
EHEHDA. 2C0091-5
AUTOR : !lESTOR DUARTE
llPRESEHTAÇÃO' 15/05/07
PARTIDO. PHDB
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: IlEJEITlUlA

SUbS"tl:tuiam-se

os

zts.

19,

UF. BA

20

e 21 pelo

seguin'te:

Art. 19. Os

serviços

públicos

locais

cuja

prestação dependa de .eecueses ou da p:lrticip~o
de
outro municipio ser5:o obje'to de convênio
in'termun:icipal para plane;iamen'to in'tegrddo
ou
execução comum, ;assegur:iKla a intcrveniênci.. do
Es'tado e da União com apoio~ 'técnico c :EiDCllnceiro,
inclusive garantia de. empréstimo •.
EHEHDA. 2C0169-5
_
AUTOR • BRAHOÃO HOIIT&IRO •
llPRESEHTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO' PDT
UF. RJ
TIPO. SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO' IiEJEITllDA

Dá
nova
redação
aos
m:'ts. 19 e 21,
aeeeseeetaede parágra::fõs, e inclui os :lr'ts. 22. 23
e 24, renumerando os demods.

"Ar't. 19. Áreas
metropol:i:tanas
são
constituídas por K'Unicipios que. indcpcnden'temen'te
de SUQ. vincul:1ção adminirtrativa, :faç:m. parte da
mesma comunidade séeâe-ecenêndea,
§ 10.·Fica criado o Fundo Heti'opoli'tano de
Desenvolvimento Urbano _ FNDU, conrtituido de 3K
('três
por
cento)
dos
tribu'tos :federais e
cs'taduais.
§ 20. Os recursos do Fundo destinam-se aos
:inves'tirnen'tos
do
PlQno
In"tegrado
de
Dcsenvolvimen"to das Regiões Hetropoli'tanas.

Art. 21. As
Áreas 4.Hc'tropoli't:mas
serão
geridas por um Conselho H~'tropol;i:t...no integrado
pelos prc::Ecitos dos respectivos ttunicipios.
§ 10. Compete
ao
Conselho
Deli~a'tivo
elaborar o plano de desenvolvitncn'to :integrado da
região, bem como administrar os recursos do Fundo
Hetropolit'ano de Desenvolvimento Urbano.
§ 20. O
Conselho
Deliberativo
ser~
essesseeeae por um. órgão 'téc:nico especializac1.o.
§ -30. O conselho Del~tivo será presidido
pelo Govcrn:1dor ào f;s'tóikdo.

Art. 22. os
Hunicipios
d:1S
Regiões
Hctropoli'tanãl:s 'terão prc:ferência n-. ob"tcnção de
recursos :feder:lis e es'taduais e dos sirtemas de
::Einanciamen"to de apoio aos serviços e cquipamen'tos
urbanos.
Art. 23. Lei
complcmen'tar
disporá
sobre
consti:tu:içã.o e os Estados sobre o :E'unQonmncn'to
das Regiões Hetropoli'taMls.

Art. 2~. Con'tinualll a
intcgrar
a
lIe'tl:opolitana os Hunicipios ongi,w,ios dc

Regillo
Regillo

He'tropoli'bna.-"
EHEHDA. 2C01~0-2
lUTOR • HAX ROSENl1AllH
llPRESEHTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO' PHDB
TIPO. SUBSTITUTI"A
SITUAÇÃO. llPROVlUlA

Dê-se

QO

QJrt.

UF. PR

21 a seguinte redaçã.o:

"Art. 21. As
Regiões Hctropoli't:anas serão
geridas por um Conselho He'b:opolitano, de caráter
deliber:ltivo, essesseeaae d:tre'tamente por um órgão
técnico a e1e subordinado."

ARTIGO •

02~

Parágr:>fo único - O CollSclho Hc'tl:opolitano seri oz:ganiza<lo e
t<:rá sua competência dc:finida .... lci complementar estadual.

ARTIGO' OZ1

Parágrafo único - O COnselho He'tropoli'b:no será
organizado e 'terá sua competência de:Einida em. lei
complemcn'tar cstaduPl, assegurada a parttcipaçao
rnajori"tária dos Hunicipios Qbrangidos ba Área

assegurada
Q
p<nrticip:u;50
m;ljori'tZia
abrêilng:idos na .Are. He'tropoli't:lna..

He'tl:opolitana.
EHEHDA. 2C0169-5
AUTOR • BRAHOÃO IIOIIT&IRO
llPRESEHTAÇÃO, 17/05/07
PARTIDO. PDT
TIPO: llDITIVA
SITUAÇÃO. REJEITllDA

UF. RJ

Dá nova
redação
QOS
~s.
19 e
21,
;l;Crescen'tando parágrêdos, e inclui os art's. 22, 23
e Z4, rcnumerando os demais ..
"Art. 19. Ár<ms
mc'tl:opolitan=ls
silo
collS'tituidas por IlUnicipios que. :indcpendcntementc
de sua vinculação ~tdstr:ltiva, :fQÇ:m parte dn
mesma comunidade sócio-econ8mica..
§ 10. Fica criado o
Fundo He1:ropoli'tano de
Oesenvolvimen'to Urbano _ FNDU, consti1:uido de 3s
(trê.s
por
cento)
dos
'tributos :federais e
ertaduais.

dos

Hunic1pios
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EHENDAS

§ 20. Os recursos do Fundo destinem-se aos
investimentos
do
Plano
IntcgrCJ.do
de
Desenvolvimento das Regiões Hc:tropolit<l11C1'i.

Art. 21. As
Áreas
Hctropoli'tanas
serão
geridas por um Conselho Metropolitano integrado
pelos pre:Ed:tos dos rcspecti.vos Hunicipios.
§ 10. compete.
ao
censeãbe
Deliberativo
elaborar o plano de dcscmvolvimento~ integrado da
.regiô.o. bem. como adrninistr:lr 05 recursos do Fundo
Hetropolitano de Dcscnvolvimr.:mto Urbómo.
§ 20. O
Conselho
Deliberativo
será
essesseeeée por um órgão 'técnico cspcciali~o.
§ 30. O COnselho Deliberativo será presidido
pelo Governador do astnee ,

Art. 22. Os
ltunic;:fpios
das
Regiões
Me'tropoli"tê1n3s "te.r5o prc:ferência na ob"tenç.~o de
recursos ~cdcrais e cs'taduais e dos sis'ten'.:ls de
:financiamento de apoio aos serviços e cquiparncn'tos
urbanos.
Art. 23. Lei
complemt;nt'ar
consti"tuição e os Es'tê1dos sobre
das Rcgiões HC"tropoli.'tanas.

o

disporá
sobre
:Euncion::uncnto

Art. 24. continu"'lm
ao
intcgrõ);r
a
Hetropolitana os Hunicipios originários de.
l1c'tropolitma. u

Região
Rcg:i5o

EHENDA: 2C0169-5

AUTOR : BRANDÃO HOmEIRO
APRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PDT
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: RJ

Dá. nova
reda.Ç<~o
aos
arts. 19 e 21,
acre..s ccntando par5grafos, e inclui os ec-ta, 22, 23
e 2.4, rcnwnc.rando os demais.

"Art. 19. Ãrc..-"s
mc'tropoli't::m..as
s50
constituidas por Hunicipios que, i.ndependcn"tcment'e
de sua vincul<1ção administ'rativa, :f:ly.'lm parte da
mesma comunidade sócio-econômica.
§ 10. Fic..'t criado o Fundo He'tropolit'ano de
Desenvolvimento Urbano
FNDU. consti.:tuido de ~'"
(uês .. por
ecn'to)
dos
'tribu'tos :federais e
eseeecaas ,
§ 2.0. O'; recursos do Fundo deS'tinmn-se :lOS
investimento..
do
Plõ1.no
Integrado
de
Desenvolvimcnto das Regiões Hetropolít'anas.

Art. 21. As
Árce-"s Het'ropolitnn..-"s
serão
geridas por um COnselho Hetropoli1:nno integra~o
pelos Prc:Eeit'os dos respectivos Hunicipios.
§ 10. Compete
ao
Conselho
Deliberativo
elaboron- o plano de desenvolvimcn1:o in"tcgrndo da
regino, bem como tldminis'trar os recursos do Fundo
Het'ropolitano de De!1cnvolvitnent'o uebeoe ,
§ 20. O
COnselho
Delibcri1tivo
será
essesseeese por um órg;;o 'técnico especinlizado.
§ 30. O Conselho Deliberi1t'ivo será. presidido
pelo Governador do Estado.

Hunicipios

Art. 22. Os

Regiões

dns

He'tropolit'an.."15 1:c%'ão prclerência nt1 obtenç:.=io de.
recursos :federais e cstadu:lis e dos sistemas de

fin:'lnc;iam.ento de apoio aos servâços c cquip:m.entos
urbanos.
Art. 23. Lei
complenen'tar
eons'ti1:Uição e os Estê1dos sobrc
das Regiôcs He'tropol:i:tanas.

disporll

o

sobre

:funeion:mcnto

Art. 211. ContinUeu a
integrar
a
tte.tropoli'bM os Hunicipios originlirios de
Hct'ropolít'nna. ti

Regi50
Região

EHENDA: 2.C0169-5
AUTOR : BRAllD~O HONTEIRO

APRE!:>'ENTAÇÃO: 17/05/07
TIPO: ADITIVA

PARTIDO: POT

UF: RJ

SITUAÇÃO: REJEITADA

Dá
nova
red:lç.5o
nos
arts. 19 c 21,
acrescentando pou::igrn:fos, e incluLos ae-ts , 22, 23
c 24, rcnwner.1I\do os dem.-"is.
lIAr"t. 19. Á%'e..-"s
metropolit::m:ls
s50
consti'tuidas por tfunicipios que , "dndepcnâcrrtcscrrte
de sua vincul::ç5.o ndminis'tra"tiVa .. :f<:liÇ<'lm parte dn
~sma comunidndc sécio-econômico'l:
§ 10.

Fica

criado

ücsenvoâvdwcrrte Urbnno

<t'rês
por
cstndu:1i'i •

ccn"to)

o

Fundo Hctropolitnno de
de 3'X
'tributos :fedcrnis c

FNDU, c:onsti1:uí.do

dos

§ 20. Os recursos do
Fundo destin..-"m-se ao ..
:i.nvestimcn"tos
do
Pl::mo
In'tegrndo
de
Dc:scnvol.vimento dns Regiões He'tropolit-"nas.

Art'. 21. As
Árc:::lS
Hctropolitnn.".ls
serão
geridas por wu Conselho Hetropolitnno integrado
pelo.. Prc:fe:i:tos dos ee..pcctivos ttunicip:ios.

02:29

-57ASSEHIlLÉIA NACIONllL

.

CONSTITUINTE

DATA - 20/05/87

SUBCOHISSÃO DOS HINICÍPIOS E REGIÕES
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ANTEPROJETO DO RELATOR

§ 10. Compe:te
ee
Conselho
Deliberativo
e1aborar o plano de desenvoJ.vimcn"to in"tcgrêldo da
região. bem cemo adminis'trar os recursos do Fundo

Hetropoli1:ano de Desenvolvimento Urbano.
§ 20. O
Conselho
DC!libcrativo
será
assessorado por um órgão "técnico especialiozado ..
§

30 .. O COnselho

Dcliber~tivo

será presidido

pelo Governador do Ertado ..

Art.. 22.. Os

Hunicipios

Hct:ro~olitanas terão

prcl'r:.rênci:õl

das

Regiões

obtenção de

n.'1

recursos :federais e estaduais e dos sirtcmas de
:financiamento de apoio aos serviços e equipamentos
urbanos..

•

Ar't.. 23.. Lei
complcmentnr
constituição e os Es1:ndos sobre.
das Regiões Hc:t:ropoli"taMs.

o

disporá
sobre
:uncion:men"to

Art. 211. COntlnuo.m ~
integrar a
He'tropoH:tana os Hunicipios originários de
Hcttopolitana. tI

Região
Região

················································1·

EKDlDA: 2C0039-7

AUTOR e HAURÍCIO FRUET
APRESENTAÇÃO: 15/05/07

TIPO: SUBSTITUTIVA

PARTIDO: PlmB

UF: PR

SITUAÇÃO: REJEITADA

a) SUbstitua-se, no cnpu't do nrt. 19, do
<:lntcprojcto J a expressão:
"Os Estndo~ poderão,
me:dian"te lei complemen1:nr •••• ti por: "Os Municípios
poderão,
median'te
convênio.
tlprovtldo
pelas
respectivas câmD.ras Municipais •••• "e

bl Dê-se

:>0 p:arógr:>:fo

único do :art. 21, do

an1:eproje1:o. a seguin'tc redação:
nparágra:fo "Único. O COn.~elho Ke'tropoli'tano
será organizado e terá sua compc'tência dc::Einida em
cpnvênio, assegurada a pdrt:icipD.ç.!}o m.~jori'tária
dos Municípios ;wrangidos. sendo Q metade de seus
membros Vereadores."
EKDlDA: ZC0145-9
AUTOR : KAX ROSENHllNN
APRESENTAÇÃO: 17/05/97
PARTIDO: PHDB UF: PR
TIPO: SUBSTITUTIVA SITIIAÇÃO: REJEITADA

Dê-se
ao parágrafo
seguinte redação:

wnco

do

Qrt.

21" a

npaágr-=fo íanico. O Con."ielho Metropolitano,
integrado. pelos pre:Ee:i'tos de 'todos os municípios
;wrangidos
pep rcgi50 He"trcpoli'b.D.:1, por um
representante do Governo do Ertõ),do. pelo Deputado
Federal e pelo Deputado Es'tndu.."11 c1ei1:05 com o
maior número de vo'tos- MI ReQi.=.ío He"tropolitaM,
será organi~do e 'terá S\I,;l compe'tSnci:1 de::finida em
lei complementar estadual. C: ser~ presidido por um
dos prc:ci'tos me"b:opoli'tanos eloi'to entre seus
Pares."
ARTIGO • 022

Art.

22 -

A

patrimônio do Hunicipio. dos bens
respectivos e se dará no prõ1%o
anos. durante o qu:;ll o Ertado não
los. dar-lhes outra destinação, ou
conservação.

ARTIGO: 025

EHENDA: ZC0169-S

'trans:crência ao Município de serviços

~úblicos loc:>is a que se rc:fcre o § 12 do :>rt.
compreenderA
igualmente
a
incorpoX'~o.

AUTOR :

Ar't.

BRJUmÃO HONTEIRO

92 APRESENTAÇÃO: 17/05/07

PARTIDO: PDT

ao TIPO; ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
e instalaç:õcs
m..iximo de cinco
poderá alienáDá nova redação aos Z"ts.. 19 e 21 •
descurar de sua acrescen'tando pilrágr;nos, c inclui os arts. 22, 23
e 24. renurnerando os demais.
nArt. 19 .. Arcas

mc1:ropoli't:nMs

550

constituídas por Municipios que. independentemente
de sua vinculação adminis"trativa, :fnç.'1m parte. dn
tlIesmn comunid:K1c sócio-econômica.
§ 10. Fica criado o Fundo He"b:opolitano de
Dcscnvolrimento Urbnno
FNDU. cDn.~tituido de 3%
<três
per cento)
dos
tributos :federais e
estaduais.
§ 20. Os recursos do Fundo destinmn-se aos
investimen1:os
do
Plano
:Integrado
de
Desenvolvi.onento das Regiões He'tropoli'taD:1s.

Art. 21. As
Are."1S
Kctropolitan.'7ls
ser!ío
ger:iddi"iõ por um COnselho Hc'tropoli't:::llno intcgr:J;do
pelos p.rc:fci'tos dos respectivos Hunicipios.
§. 10. compete

:>0

conselho

Deliber:>tivo

cl:lborar o pIsaDO de descnvolvin-cnto intcgr::K1o d:)
região, bem como adminis"trê1.t' os recursos do Fundo
Hetropolit-.no de Desenvolvimcn"to uebane ,
§ 20. O
Conselho
Deliberativo
scriÍ
assesseeeee por um 6rgâo 'técnico especializado.

,
§ 30. O COn.'ielho Deliberativo será presidido
pelo Govern."1dor do astaae,

Art. 2Z. Os
Municípios
dõ:!s
Regiõcs
He1::ropolit;:mas 'terno prc:ferência M
obtenç.=io de
recursos ::federais c cs'tndUe"1is e dos sistemas de
:financiamento de apoio aos serviços e equipamentos
urbanos.

Art. Z3. Lei

cons'tituiç.~o e 05

das Regiões

complc:mc:nt:>r

Ertado'i

sobre

~tropolit'<1na.'i.

disporó

o

25

- A transi'erência ao Kunicipio de serviços públicos

loca:is ao que se

UF: RJ

sobre

:funcionamento

igu.;tlmen'te:

a

rc:fere

o

incorporação.

§

19

do

art.

11

compreenderá

ao pa:trl,m6ni.o do Hunicipio. dos

bens c in..<rt:ll;J;ç:õcs respectivos e se dará no prazo

máHimo

de

cinco :::Tinos. duran'tc o qu:;ll o Es'tado não poderá alicM-los,
dar-lhes o~a destinação, cu dcscurar de sua conservação.
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ANTE:PROJSTO (!lOVA REDAÇÃO)

EHEHDAS

Ar't.. 2lf.. Continuam
Q
integrar
Q
Hetropolitana os Hunicipios o:eigin5%'ios de
Hetropoli'tana."

Região

Rcgiâo

EHENDA: 2COQOQ-?

AtrroR : CI1IlIlA BI1E:IlO
APRESEllTAÇÃO: 1Q/05/07
Pl\RTIDO: PDS
TIPO: IülITIVA
SITUAÇÃO: RE3EITADA

W: SP

Inclua-se o seguin"tc artigo no antcproje'to:
ItAr't.. 22 :05

mun:1c:lp:lOS

in"tcgr::mtes

das

regiões metropolit'anas poderão requerer, a:través
do Congresso Nacional, a t:rans~oEn\ação dessas

regiões

l\RTlGO : OZ3

Art.. 23 - Os Hunicípios deverão, no prazo de cinco
anos. Q con't~ da promulgação des"ta Constituição,
promover, mediant:e acordo dire:to ou arbi"b:dJnC:n'to,
~ dcmarcac;ão de suas J.inhas de :fronteira" podendo"
p~
isso, :fazer ~'te.rações e compensações de
área, que :at'end;m aos ac:iden'tes na.'turais
do
terreno, às conveniências administrativas e ;.
comodidade d3 populações :frontciriças.

CJ\\

estados membros"..

.

EHEIlDA: ZC0169-5
AUTOR : BRANDÃO HOlttE:IRO

l\RTlGO : OZ6

Ar't.. 26 - Os Hunicip:ios deverão, no prazo de cinco anos, Q
contar da prornulgaç.5o desta Consti1:uic;ão, promover, mediante
acordo d:irc'to ou arbi'b:arncn'to, do dCl'l'la..rCaç.r;,o de. suas J.inhas de
:Eron'teira"
podendo,
p:1rn
isso,
:fazer
al:terações
e
compensações de área, que at'endam aos aciden'tes na:turais do
Dá. nova
redac;ão
aos
.rts. 19 e 21, 'terreno" às conveniências adminisuativas e à comodidade das
acresce.n'tando parágr:tt:os, e inclui os Qrt's. 22, 23 popu1açõcs fronteiriças.
e ,li, renumerando os demais.

APRESDtTAÇÂO: 17/05/07
PARTIDO: POT
TIPO; ADITIVA
SITUAÇÃO: RE'JSITADA

UF: RJ

"Art. 19 • .heas
mcixopolitanas
são
consti'tuidas por Hunicipios que, indepcndcn'tcment'e
de sua vinculação adminirtratiw, :ftl:çaJ11 pa'te da

mesma comunidade sócio-cconômiQ.
§ 10. Fica cri.do o Fundo Hc'tropolit'ano de
Desenvolviment'o Urbano
FNDU, consti"tuído de 3~
(três
por
cento>
dos
'tributos :fc.dC:r:).is e
crtaduais.

dcst'i~-sc aos

§ io. Os recursos do FUndo
invcs'timcnt'os
do
Plano
tl'nt'cgrado
Dcsenvolvimen'to das Regiões He'tropolit'anas.

de

Art. 21. As
Áreas
He'tropoli'tanas
serão
geridas por um COnselho Heu-opolit'ano _integrado
pelos pre:Ec.itos dos respectivos Hunicipios.
§ 10. compete
ao
conselho
Deliberativo
integrado da
região, bem como adntinis'trar os recursos do Fundo
Uctropolitano de Dcsenvolvilr.cnto Urbano.

cldborar o plano de desenvolvimento

§ 'o. O
Conselho
Deliberativo
será
assesseeaee por um órg50 'técnico especializado.

§ 30. O Conselho Deliberativo será presidido
pelo Governador do Estado.

Art. 22. Os
Hunicipios
das
Regiões
He'tropoli1:dnas "tcrSo prc::fcrência na obtenção de
recursos :ede.rais e estaduais e dos sis'temas de
:fi~nciamehto de apoio aes serviços c cquipmnentos
urbanos.
•

Art. %3. Lei
complementar dispori
sobre
consti:tuiç5o e os ·Estoados sobre o :funcionamento

das Regiões Hetropoli'tanas.
Art. 2Q. Continuam
;a
in'tcgrar
a
He.tropoli'tan:a cs Hunicípios origincirios de
He'tropolit'ana.. 1I

l\RTlGO : OZ3

Região
Rcgi.:'ío

EHENDA: %COOQO-1

ARTIGO: OZ6

Parágrafo
olnico
Hedi....te solicit:oção dos AtrroR : HAURÍCIO FRUET
lfunicipios in'teressados, o Governo d;a união dcver:ta APRESEHt'AÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PHD8
,en=rreg=- dos "trabalhos d~t'órios ;a Fundação TIPO: SUP.m:ssIVA SITUAÇÃO: REJEITADA
Institu'to Br.>süeüo de G<:O~ e Estatistico

UF: PR

Parágrél:fo
dnico
- Hediantc solicitação dos HUnicipios
interessados. o Governo da União ucver.i en~rcgar dos
'trabnlhos d~tórios a Fundac;ão Institu'to Brasileiro de
Geogr.>fi;o e Estatistico (IBGE>.

(IBGE)

Suprima-se o
;ant'eproje'tQ.

~ágr:a%o

wnco do 3t. 23, do

All'ttGO • 0%'1

<

llr't. Z7 - lJ;;l .zecci-c." ~ d:l vaú.5e 1"edcn1 . . dcsti=dos. d~ntc, pelo menos. via'te :aDaS e:at\SC:cu:tivos. :Jow.
(tril\-c. por e:c:nto> p....... compores os FIU>cIos llcgi_is de
Dcsenvolvmn'to, co:a n seguinte distribuiv'lo:"SIIl, .... (qu:>tro

por cenU); SUdes-te. ~~ (dois por CC1'I,'tO)l <e'lttEo"""OeS'b:.. 5%
(cinco por ccn"toh Noates'tc 1~ (om::e ~r cen'toh o NDc'tc ex

toito por cento),

I.

.:

.

"
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ElIENDA: ZC016,-5
AUTOR : BRANDÃO 1I0NTEIRO
APRESENrAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PDT
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

W: RJ

Dá nova redação nos
arts. 19 e 21,
acrescentando p:lrágr:a:fos. e .inclui os ~s. 22, 23
e 2&1, renumcrando os demais.

"Art. 19. Ar""s
metropoli1::>Ms
.50
cons'tituidas por Huni.cipios que, independentemente
de

sua. vinculação Qdminis'trativa.

-%~ç:rm.

p:1r'te da

meSmã1l comunidade sêeâe-eeeeêeâee ..
§

10.. Fica criado o, FUndo Hc'tropolitano de

Desenvolvimento Urb:mo _ FNDU. constituído de 3x
(três
por
ccnito>
dos
1'r~bu'tos :federais c

ertad\l:lis.
§ 20.. Os

recursos

do

Fundo destinam-se ;aos

inve!.timen'tos
do
Plano
tn'tcgr:ldo
Desenvolvimento dQS Regiões Kc.'tropoli:tan:1s.

de

Art. 21. As
Áre:2s
Hc.'tropoli'bnas
serão
geridas por um Conselho tkrtropolit':1no integrado
pelos Prc:fei"tos dos- rcspec'tivos _ttunicipios.
§ 10 .. Compete

ao

Conselho

Deliberê:ll'tivo

clabor:lr o plano de desenvolvimento in"tcgrado d::a
região. bem como administrôlr os recursos do Fundo
lfeuopo15:t::ano de Desenvolvimen'to uebane ,
§ 2.0. o
Conselho
Deliber;);tivo
será
assesseeeee por um órgão 'técnico especil'll.izado.
§ 30. O COnselho Delibex:.ativo
pelo GOvern:2dor do Estado ..

ser~

presidido

Art.. %Z. Os
Hunicipios
das
Regiões
ltetropoli'tain.lIs terão pref'erdncia na ob'tcnçiío de
recursos :ECdcrõ1is e cllitndu:1is c dos sistem.'lS de
i'iMnciaJ'lteuto de apoio aos serviços e cquipõ1Jncntos
w:hanos.

Art.. 23.. Lei ~ compleme:nt;lr
disporQ.
sobre
constituição e os Estados .' sabre o %uncionamcnto
elax Regiões Hctropolitõ1n."ls ..
Ar't. 2,11.. eon'tinUdm
a
in'tegr~
a Região
Rctropoli'tana os Hunicipios origino'irios de. Regi.50
llc1:ropoli-Q!\;l .."
DENDA: 'ZC0079-6

AUTOR : DIONÍSIO IIAGE
APRESENrAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PFL
TIPO. ADITIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

W: PA

No- Célpi"tulo das Di.sposi.çôes Tran.'d.tOri:ls da
tonstituição. introduzir um artigo. com :a seguinte
~dõ1ç:ão:

"Art. Duran'tc vin'te eees con.s eeutâccs , pelo
menos. a contar do seguinte ~ em que
:Eor

promulg:ld:a esta Consti:tuiçiio, serão ..b:ll\dados 17%
(deze..c;sete por cento) da t:cceita 'tributária cb
União
pnra
comporem os Fundas Region."lis de
Oesenvolvimento do Norte. em SK (cinco por cen'to);
do Hordcst'e. em 9% (no'\1C por cen.to); e do cen'trooeste, em 3% ('três por ccnt'o) .."
ElIENDA: ZC0005-1
AUTOR : IVO CERSÓSIIIO
PARTIDO: PI!DB W: IIS
APRESENrAÇÃO: 16/05/07
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: RE.7EITADA

SUbstiuta-se o inciso XI do art.. 60.. dQ Seção
I do <:api"tulo TIl:
"II
imunidacle
e inviolabilidade dos
veeeeecees por at'o5 praticados durante o mandato ~

no terri'tório da município. decorrentes de suas
opiniões. palQvrõil.S e cetes r"
EIIEIIOA: 2COOOO-5
AUTOR : IVO CERSÕSIHO
M'BESENTAÇÃO: 16/05/07

'TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PHDB
SITUAÇÃO: APROVADA

DF: MS

Adite-se à Seção I do capítulo III a seguinte
disposição:

"Art.. Lei estadual estabelecerá a :Eaculdade
de criação do JUÍ'Z:o de COncilinc;'=ío ,Municipal
provido' Por Bnch:')%"el em Direito, sempre que
possivel. :formado de:
I -..:.: Justiça de Paz temporária e de Menores.
, com atribuiç50 de btlbilitnç5.o e cclcbra~o de

easeneutea e orientOlção dos menores;
~ II _ Juizado

Especial, singular ou eoletivÕ.

para julgar pequen.")s causas e in:Er~s penais _
que não se comine pena privativa de liberdade.
mediante procedimento 01:':.11 e swn..'lX'issimo. podendo
a lei atri'3,uir o julgamento do recurso _ juizes de

,
primeira ins"tância, valendo
titulo executivo judicla;"

._ _"'

~

_

'o

a

homol~o

como
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ANrEPROJETO DO RELATOR

ANtEPROJETO <NOVA REDAÇÃO)

EHENDAS

...................................................................
EHE:NIlA: 2COOOG-'
AUTOR : IVO CERSÓSItlO
APRE:SEI<I"AÇÃO: 1G/05/07
PARTIDO: PliDB
T.1PO: AD%T%VA
S%TUAÇÃO: RE:.7EXTADA

Adite-se " Seçilo
seguin'te disposiçSo:

% do

1lF: ~

capi"bllo

%XX.

"

n~.. 1s Gui1rd;lS Hunicipais. sob a :nl:toridcdc:.
do p.rc:fcl:to Hunicipal. compete ;l vigi15ncia do
pn'trimônio municip31. podendo, mcdian'tc ecnvênãe ,
c:o~rar com. as Forças Policiais p:ara m:lnu'tcnç:50
d:l Ordem públit:a. :inc:lu..s ive vigil.=incia ..tt

.................................................................
.EHEJmA: %COOD3-4

AUTOR : IVO CERSÓSIHO
APllESEHrAÇÃO: 1&/05/07
PART%DO: PliDR
TIPO: AD%UVA
S%TUAÇÃO: RE:.7EXTADA

Adi'tc-sc 11 Scç:io

z,

do

1lF: 1lS

<:npitulo

OI.

o

seguin'tc: :artigo:

"An:.. Lei cspec:i;;al estabelcc:erii as norm.'15 de
processo
e
julg.'1mento
dos
crimes
de
rcspons:ãilid::Klc dos prc:fci'tos. nes ilQ.o;moS nivei-s
prcvirtos ..p:ara os ga~n:Klorc::s.tt

.....

~

.

~

EHDmA.: %C01%Z-9

AUrOR : JAIRO cARNE:%RO
APRE:SENfAÇÃO: 1&/45/87
PARUDO: Pn.
T%PO: ADU%VA S%TUAÇÃO: RE:.7EITADA

1lF: DA

.
tnclu:a-sc na seção IV _ 'tUa Fiscali-z=ç30
Financeira
-e
o~'tnria",
o
seguinte

dispositivo:
"Ar't. Qu:llquer cid::td5o elo povo, insti:t:ui"ÇÕes
da socicd:xtc:, membro do Poder LcgiS'l:1tivo, pod~
rcprcsen'br
ou .apt'cscntnr -queix:.l ou denúnci&1
per3ute ::autoridõ1d.e competente na ocorrência ou
COn.<rtat3r;ãO de prátiC3 de ileg31idõ1d~, cornlpç.~o
ou õlbuso de poder, em. prcj\dZ() do er5rio ou elo
p."l'trimônio púb1ico.
p.-rágrnf'o único. Os
t'cspon.s 5.V'f:;is
serão
punidos n.;l :Form:a. d:1 lei, além ae derti't\liçáo do
~go ou..:f'unção.: _ consti'tuib:te J~iro Cc"1t'neiro.
EHElmA: 2COOOIi-%
AUTOR : %VO CERs6sIIIO
APRE:SENfAçAO: 1&/05/07
PARTtDO: PliDR
TII'O: ADITIVA
SITUAÇÃO: ftE.n:ITADA

Adi'tott
na seç50
sc:guin'te 'teJrto:

XV. do

1lF: ~

Co-'")J)itulo

IV,

o

nArt. É :f::lCul'tndo ~ c5m.V3 de Vcre:xlorc:s
emendar. Ql'terar c rejc:i't:1r propos'b. de orc;:unento
do 1nunicipio, bem. como inici:'l'tivÜl d.e ma'tériõ1
:Ein::mceirô1 que disponh:.a sobre .o "põl'trimôniO,
:l"i norm:lS de
con'tidas nes'ta consti'tuiç.~o

rcspcit:lc1as

~mu;Ã;

.

o~n'tos

e

plaQOs

.

ZC~ÕZ~:6

1,••

AUTOR : IlALDECK ORIlÉLAS
APRESENTAÇÃO: 1Q/05/07
PARTIDO: PFL
1lF: 'liA
TIPO: HODlnCAUVA
S%TUAÇ~O' nE:JEUAOA

'

Hodi:fique-sc a denomin..~~ e :crescen'te-se
:lrti.go :lO Cnpi'tulo .IV, na :fOrtn:1 scguin'tc:
CAPÍTULO %V

Uns Áreas Hetropolitan:as e AglomerAÇÕeS"Urb:2h:ls

Art.

os

compl~ntõ1r.

aseeaes
criar

podcr50,

mcd.inn'tc l-ci

:J:glomeraçõcs

uebeeas ,

constitu.id;)s por dois ou mais H\.uucipio5, p;>.ra
atender a funçôes püblie.'lS' d~ in'teresse comum, nos

cases de

conurbaç.'lo urban:l ou complerncntariedadc
fttncion.'ll..
asscgurad::a
a
prcdomin.':incia
dos
Hunicipios componentes em su.'l ges'tiío ..

c."1p. Z. :lrt. 1. § 10... SUprlrn."l-se .:1 e>cpre$<s5o
"p..'Jra :.t .cxecuç.='io das SUl'1S leis t serviços
c
decisões".
Nova

.1:

. 1:0 !,!

Z'cd.'1Ço~

p:tta o § zc , do

art.. 10.... Cdp ..

Es't:ldos POdem ngrup:tt'-se em regiõcs c os

H\lnc::a.p:Los
em
microrregiôc"'i,"
mC!'tropoli'tanas.
obedecidos
os
~tabclccidos em cenvênio"i."

c

ãeees

rc::quis:i.:to~

EHENDA: 2C0163-6
AUTOR : m.uno HIRANDJl

I

APRE:SEI<I"AÇÀO: 17/05/07
PART%DO: PliDB
1lF: GO
npo: 1l0DlnCATIVA
m:TUAÇÃO: REJEITADA

-61ASSEIllILÉIA

IlA<:IOllAL CONSTITUINTE

DATA - 20/0S/07

SUBCOm:SSÃO nos HIlttCÍPIOS E REGIÕES

HORA - Ot:Z9

5lSTEHA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAl. - QUADRO CO/IPllIlATllIO

ANt'EPRo.JETO DO RELATOR

EHENDAS

l\HrEPRO.mrO (NOVA REDAÇÃO I

EIlENDA: 2C0103-0
AUTOR : HAURO 11IRJmDA
APRESENTAÇÃO: 17/05/07

TIPO: SUBSTITUTIVA

PAltTIDO: P-HDB

UF: CO

SITUAÇÃO: IlE:.JEITADA

Cdp.. I t ar1:.. 1. § 10... S\lPJ:'im."l-5C a eKPrcss.~o
"p:u:a Q execuç:.=io das 5\Las J.cis. serviços
e
decisões".
r:c::d~

Nova

paa o § 'ze .. do :r't.. 10.~ C1p.

I:

tiOs Est7dos podem

~-sc

em regiões e os

ttunicipios
em.
me'tropolltanas t

microrregiões
obedecidos
os
e5'bbelecidos em convênios .."

e

Qreas
requisitos

..........................................................

EllEllIlA: 2<:0107-9
• AUTOR : lIAURO HIRANOA
APRESENTAÇÃO: 17/0S/07
PARTIDO: PIIOB
1lF: GO
TIPO: SUBSTITUTIVA
SIrIlAÇílo: RE.JEITADA

Dê-se

<c..,p.

nova. -recL"lção

no §

%0..

do artigo 10 ..':

Xl':

1u:"t. 10
§ 10.

.

• •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••

§ 20 .. -Os

c

os

EstH10s .,podem ,ggrup:n-sc em -regiões
em .mieror~giôcs a
;irc::a.~

municipios

me1:.ropoli'tanas,
pública.

interesse

DO

de ;"dminiS'tr::t.ç.:;'o
.
O'

ElIEllDA: 2C010S-2
AUTOR : mURO llIRANOA
AP.RESENTAÇ~O: 17/0S/07
PARTIDO: .1'IIOB 1lF: GO
TIPO: 1l0DIFI<:o.TIVA
SITUAÇÃO: RE.JEITADA

suprima-se no § 20 ..'. do nrt. 10.. a expressão
"nacional" <C"1p. I)

........................................................
E1lI:IlIlA: 2C0100-1
AUTOR
lIAURO llIRJUlDA
APGESE:NTAÇÃO-: 17/05/07

TIPO: HODIFICA.TIVA

Acrescente-se

PARTIDO: :PHDR

UF: CO

SITUAÇÃO: PREJUDICADA

no

§ 20. elo

artigo 10.: <cap.

IH

e:

c os"§ :;i~~P~:~0:mPo~~c:~=5:e Re~:
l'Ie'tropolit::u\."1s,
-obedecidos
00;
rcquio;i'tos
es't:1bclecidos nes'ta. C-on..-ti'tUiç.:.ao
e
coIr.plernen't;,.rcs <n.":locioD."llJ. c cst.-:Klu."llll"
EMENDA:

em

~C0161-.o

AUTOR ~ HAURO HIRJUlDA
APRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PlDlB
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: RE.JEI'I'ADA

E11ElmA:

leis

-vF: GO

2C01&~-4

AmOR : mURO HIRANDA
PARTIDO: PlDlR
1lF: GO
APRESElrTAÇÃO: 17/0S/07
TIPO: 1I0DIFICATIVA
SITUAÇÃO: RE.JEITADA

C=:Ip. I~, aeeeseente-se 010 art. 30.:
Art. 30.

C..,dê1

regi50

'terA

um Con-.elho

Hcgion:l1 eeepevto por rcprc:scn'tnn'tc:.. dos Es't:Jdoc;
nbrilugidos c da uni5o, 'todos c:.colhidos n."1 :form."]
prcvid'l em lei complen-cn't:l;r n.."'lcion."'lIl. ns~cgur:ld.,
n p:lrticip:::aç.:"o lr.."lljori't6rin dos E!lo'tndoc; c no qu:'ll

compe'te:
I ••
1.1 •••

III estaeeaeeee digo co:rpô1'tibiz:tt oc; pl:.mos e
progri1tt\4)o; :Ccdcr~'lis c es, 'tndu.~ic;."
EMENDA: .2C0160-1

"

i'..UTOR : mURO HIRANDA
M'Il:E.'iI:NTAçr.o: 17/05/07

TIPO: SUHSTITtJTIU'A

No

Cô'1p.

PJUrrIDO: P.HDR

UF: GO

SITUAÇÃO: RE'J'EITADA

XX, nJ:tera-se

:l

red::liç..;'o do n.r't.

~a.

para-:
"C,"]dtll

:ldr.tinistrnç.'i.o

Est:ldo
dos

e

:1 Uniho
de

órg;'os

pô1rticipittflo d:1
deveuvcIvdmerrtc

.rc~ion.;21. tl"edil1n'tc
n design.."ç.io de
E..-tcdc e \lJn da Unino. p:1r:1 rnc~bro"

c1c:liber:11:ivo

~upcrior

\lJn

ecebec por

do colcgi::lido
de: e-..dn cn'tidãde."
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--,
HACIO!W. COHSTlTUIJn'E
SUBCOIt1SSÃO DOS It1Il1CÍPIOS E REGIÕES
SI~

HORA - OZ:Z9

DE M'010 AO PllOCESSO CO!lSTlTUCIOIW. - QUADRO COllPARATIVO

AllTEPROJETO DO RELATOR

l\KTEPROJETO (noVA REDAÇÃO)

ElIEKDAS

........................................................

EHENDA: 2C0162,-O

AUTOR • 1IA1JIlO It1RANIlA
PARTIDO: PlIllB
tIF: GO
llPRESENI'AÇÃO: 17/0S/07
TIPO: 1I0DIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

c-p.

XI, acrcscen'te-se

:art. 'lo.:

QO

Estados

"Art. lia. Os

p:>rticip....ão

da

administr"ção
dos
6rg50s
:feder"is
de
desenvolvimen'to regi.on:tl, mediante a designação da
miaria dos membros do- colegi.õ1do ..... 1I
ElIEN1lA: ZC01S9-0
AUTOR • 1IA1JIlO It1RANIlA
APRESEHI'AÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PHDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

cap. 111, dê-se nova

No

00.. Os

1t,Art..

Pre:Eci'to

e

dos

red~o

tIF: GO

ao

~.

Bo.:

subsidias do Pre:Eci"to. do vieeVereadores

serno

:fixados

pela

cSm.arõil trunicipal, não podendo exceder 70" dos
subsidias do Governador, do Vice.-GoVCl:n;1d;or e dos
Deputados, respectivamen'tc, no Estado."
p:lrá~o

XncJ.ua-se

único no ae-t., 00.:

P....~a:fo único. Os """justes n.~o poderão
exceder aos concedidos aos :funcionários- públicos
municipais de administr"çlío direta.
ElIEN1lA: ZC01S1-Z
AUTOR : 1IA1JIlO lI1RANIlA
APRESENTAÇÃO: 17/0S/07
PARTIDO: PIIDB
tIF: GO
TIPO, HODIF1ÇJlTIVA
S1T1lAÇÃO' REJEITADA
No

cap.. III. õill"tera-se :a redação do ;;art.. 90 ..:
I

"Art. 90. As atribuições do HUnicipio são:
I _ n.t'cnç3.o à s.ú<ie. pelo

:art..

No

do

90..

a primári.. u,

IDCDOS

XII.

c;IIp.

SUEp:iWil-se o

seguinte:

"Are.. 90 •• 9 10.

VII _ "para :fins
Alt"",,-s~
§

d~

J:ed~o

a

pubUcid"de c PJ:OP:>ga."
de IV do § zo.:

20.

IV _ ''manter o ensino,
gr:lu.n
Alt'~-se

redaç50

..

~

meDOS o de primeiro

de

V%, D, do § 20. do

:2r't. 90.:

Art. 90 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§

ze,

VI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) ''tráfego, trânsi'to
vi.. s públicas municip::tis. 11

suprima-se

o

§.

lio.

c

est'acionamen'to nas
do artigo

90. :

_

Consti:tuinte lQuro Hiranda.
ElIEN1lA: ZC0151-Z
AUTOR : 1IA1JIl0 lI1RANIlA
14PRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: F'HDB
UF: GO
TIPO: HODIF1CATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

No C;:Ip.

I:rII, altera-sc"a .redação do art. 90.:

"Art. 90. As :l'tribuições do Hunicipio são:
I _ "at'cnção

No

scguin"te:

~.

"Art. 90.,

,

à saúde, pelo menos

90.

do ·cap.

III.
,.

§

primária".

Q

surp~-se o

10.

VII _ t"parêll :fins de publicidade e propõ1ganda"

Alte.r~-~e..a rcdõ1ç...~O d~.J.V do
§

§ 20.:.

ze,

IV _ ''manter o e.nsino, ac "menqs o
grau."

Altera-se

art. 90.:

a

primeiro

redaç.fiQ de VI, D, do
".
"
';

Ar'tOo 90 •••••• Oo ••••••••••••• ,
§

d~

,

~

§ ZOe

do

•• : • .!,~

.~:

ze, .'

VI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-63ASSEHBLÉIA NACIOIllU. COIlSTITUINrE
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ANTEPROJETO DO RELATOR

ANTEPROJETO INOVA REDAÇÃO I

EHENDAS

d) tltrMcgo, trânsito
vias púbJ.:iCê1S municipais. ti

c

estncionamento lW.S

Suprima-se
o
§
110. do
Constituin'tc Hauro Miranda.

artigo

ElIENDA: 2:C0153-9
AUTOR • HAVRO HIRl\llIlA
APRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PHDB
TIPO: SUPRESSIVA
SITVAÇÃO: REJEITADA

Cêlp. 111, ar1:. 13
cap. 111 t

:;ar't.

t

90. :

_

1JF: GO

suprima-se o § 10.

14,

dê-se nova. rcd:1c:;ão ao §

10.:

Art. 14

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"As alíquotas dos impostos municil'ais
serão estabelecidas por lei municipal. devendo os
§ 10.

aUInem"t05 ter por teto nt."ÍXimo a varinção real do
sa1.iÍrio minimo." _ Constiuin'te Hauro Miranda.
ElIENDA: 2:C0153-9
AUTOR : HAVRO HIRl\llIlA

~=~~~u:~~~~~~~5/0~ITUi~~~D~~~~:OA 1JF:
capo III, art. 13. suprima-se o
<:a:p. 111 t

art.

14,

§

GO

10.

dê-se no'l:1 redação ao §

10.:

Art. 14

••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••

"As aliquotas dos impostos municipais
serão cs'tabelccidas por lei municipal, devendo os
aurncnt'os 'ter por teto tnéÍKimo Q vat:'iação real do
salário minimo. n _ Constiu:t.ntc }Liluro tlirand:l.
§ 10.

ElIENDA: 2:C0104-1
AUTOR : VIVALDO BARBOSA
APRESENrAÇÃO: 16/05/07

TIPO: lWITIVA

PARTIDO: PDT

1JF: RJ

SITUAÇÃO: REJEITADA

xeeeseeetc-se :lrtigo. 70., à

$CÇc» I do

<:ap.

III

n1U:'t. serão
ins"tituidos
nos
municipios
divididos em Dis'tri"tos,
Conselhos
Distri1::ds
Comuni"tários, in1:cgrC1dos por cidnd50s 010i1:05 nos
o:t.s1:ri"tos, por
voto
n.fio-obriga1:ério,
não
remunerado, que exercerão c:om.petência que lhes :or
determinada pela 1ei.n
ElIENDA: 2:C0159-8
AUTOR • HAVRO HIRl\llIlA
APllESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PHDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
No

1JF: GO

cap. 111, dê-se nova redaçiío ao art. 00.:

rrArt. Co. Os subsidios do Prc:Eei'to, do vãeePre:fe:t.to e dos Vereadores serão :fixados pela
câmara ttunicipal, 1150 podendo exceder 70% dos
subsidias do Governador, do vior-Govc.rn.'1dor e dos
Deputados, respectivamente, no ES'tndo."
Inclua-se p:»:ágrttEo wu.eo no ;art. Co.:
Parâgra;fo único. Os
reajustes nno poderão
CKCCder aos concedidos aos :funcionários públicos
municipais de administração direta.
EMENDA: ~C0003-Õ
AUTOR • HaLO REIS
APRESENTAÇÃO: 14/05/07' PARTIDO: PDS
1JF: llG
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

'I

A ali.ne:l d do -inciso VI: do ;art. 90. da Seção
do <::1pí'tu1.o XII. passa. a 'ter :i seguinte .rcd:1ç:ão:

"Art.

VJ: _

90.

• •••••••••••••••••••••••••••••••••

lcgislnr suple:tiv:amcn'tc sobre:

dI ~go. si""l~ e ~ito n:as .......
públiQS.n

IllClui :l.tem VI. """UIIlIOr.'ll<!o o :l.tem VI p3a
VII. do 5 %0. do :u:'t. ,.,. 01:>. sc:r;::ô9 X do ·Qpitulo
" XXX. cor .. SIOllIIinte~:

ttk't.". .
• !!

.
.
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DATA - 20/05/07

SUBCOMISSÃO DOS MIIlICÍPIOS E REGIõES

HORA - 02:29

SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO COIlSTITUCIONAL - QUADRO COHPARATIVO
AIlT&PROJETO DO RELATOR

EI1EHDAS

AIlT&PROJETO mOVA REDAÇÃO)

VI
exercer o poder de polfci;a de 'tr5nsi"to
nas vias públic;1s municip.1is; lcgislnr
sobre
'transportes coletivos urbanos e in'trnrnunicipais; c
arrc:Cddar mul"ta.s de 'trânsito."
ElIEIlIlA: 2C0106-7
AUTOR : VIVALDO BARBOSA
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PDT
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEUADA

IJF: RJ

Acrescentem-se dois Z"tigos à seção I do cal'''
III do An'tcprojeto:

"Art. 11. A lei ou :11:0 do Executivo Hunicip:11
de deitas urbanís'ticos que importe em aJ:teraç5o
na paisagem ou no patrimônio hirtórico t no meio

a.wiente. provoque poluição,
desloc.'llnen'to
di):
população, sobrcc::u:ga da in:fra-cstru'tura urbana,
somente produ:z:irá seus e:Eci'tos
se
obtiverem.
maioria dos votos válidos em "re:fercndum" popular
organi'Zado pela Cc~a Hunicip<ü, não obrigatório
aos eleitores inscritos no Hunicipio ..
Art. 12 .. O
Executivo
e
o
Legislativo
lfUnicipal rc.'11iznr5o audiências públicas abc.r'tas a
'todos os cidad50s ~

PariÍgra:fo único ~ Lei
municipal
instituirá
Conselhos
Consultivos
comunitnn.os
com
participação
de
entld<lde'i
comunit6rias
e
pro:fissionais reconhecidas por lei,
a
scrcnt
ouvidas nas qucsrtêcs urbnnistic."2s e outras de
interesse local ~"
2C0106-?

EHENDA:

AUTOR : VIVAUlO BARROSA
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PDT
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

IJF: RJ

neeeseeutee-sc dois artigos à seção I do cap ~
I I I do

Anteprojeto:

"Art. 11 ~ A lei ou a"to do Executivo Hunicipal
de c:E'eitos urb.místicos que importe em al:tc.ração
na paisagem ou no pd'trimônio hist'órico, no meio
mr.bientc; provoque poluiç.~o, desloc.-m.ento
da
populaçfío, sobrccargi); da in:fra-cs"trutura urb::ma,
somente prod~á seus e:fei'tos
se
obtiverem
tn:lioria dos votos válidos em "rc:fcrcndum" popular
organi%:.:tdo pela câmara MUnicipal, n.::io obrigatório
nos eteã'teees inscri"tos no MUnicipio ~
Art~

12.

Executivo

O

e

Legislativo

o

Hunieipal rc..: :.lix.'ttão audiências pública.s abertas a

todos os cidadâos ~
Parágrai'o único ~ Lei
municipal
instituirá
Conselhos
Consultivos
Comunitários
com
particip0)Ç5.o
de
cn'tidC'J.dcs comunitárias
e
profissionais reconhecidC'J.s por lei,
a
serem
ouvidas 1\O)S ql. estêes urbnnístic."2s e outras de
interesse. local ~"
ElIEIlIlA: 2C0130-5
AUTOR : LÍDICE DA I1ATA
APRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PC DO B
TIPO: SUBSTITUTIVA
$l:YUAÇÃO: REJEITADA

art.

o

11

do

an'tcproje'to

passa

IJF: BA

a

'ter a

seguinte. redaç.:;ío:

"A in'te.rvcnç:5o do Es't:1do no Runicipio será
regulõlda 1\."'1 Con~tituiç.~o do
Eertndo,
somente
podendo ocorrer qu:1ndo houver sido ccmpeovcda a
prática de atos de corrupç:5o,
desm."1ndos Im
conduç.~o da
admini.s1:rnç..~o pública municipal ou
atos lesivos ao pa'trimônio público.
10 ~ A

§

in'tcrvenç:.5o

poderá

ser

solici'tadn

pela rn.."'1Iioria absoluta dos 1nC1nb.r:os da c5m..-u:a de
Vc.r:e:adores e deve.r:n ser nprov:lda por 2/3 <dois

'terços) ela AsseMbléia

Legisl:1tivn~

§ 20 ~ No

caso de ta in"tcrvenç5o implicar em
perda de m."1ndnto do Prc:Eci'to e do Vicc-Prc:fei'to,
deverão ser convoc.'::ld:1s nevas eleiçêes no' pr::tzo
máximo de 30 <"t.r:in"t:1) dias~"
~ ~ ~ ~ ~ ~

..

~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~

EHENDA: z'C0130-S

..

~. ~ ~ ~

.

~

... ....
~ ~. ~

_~ ~ ~. ~ ~. ~. ~. ~.

AUTOR : LÍDICE DA I1ATA
APRESEnTAÇÃO' 17/05/07
PARTIDO: PC DO B
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

o sc-t ,

11

do

...n 'tcprojeto

pnso;;n

IJF: BA

Q

'ter a

seguinte rcdnçiio:
"A intc.rvcnçâo ào Es'tndo no Hunicipio seeâ
regulada na Cons"tit'uição do
Es"tndo.
somcn'te
ocorrer qUo'."udo houver sido comproVi1da ti;

podendo

prática de ates de corrupç.l:io,
de!o1no'lndos
11:l.
conduç.:!ío da ndminis'tro.ç.~CJ públic.'::l municipal ou
~tos lesivos no patrimônio público ~
§ 10 ~ A intc.rvenç.~o poderá ~cr solicitado")
pela maioria euscauta dos me."1\bros da c5rn:lra de
Vereadores e deverá ser n,prov:1da por 2/3 <dois
terços> d:'! Asse."tlbléia. Legislativa~
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SUBCOMISSÃO DOS HINICÍPJ:OS E REGIÕES

HORA "02:29

SISTEHA DE APOIO AO PROa:SSO COtsTITUCIONAL - QUADRO COlIPARATIVO

ANTEPROJETO DO RELATOR

lINTEPROJl:TO <NOVA REDAÇÃO)

tHtNDAS

§ 20. No easc de a intervenção implicar em
pcrd:1 de mandato do prc:fcito e do Vicc-Pre:Ecito,
deverão ser convocadas novas eleições no prnzo
máKimo de 30 ('trinta) dias. n

EMEtIDA: 2C0130-S
AUTOR : LÍDICE DA ttATA

APRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PC DO B
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJl:ITADA

o art. 11 do
seguinte. rednç":io:

anteprojeto

pasc;a

UF: DA

a

'ter a

liA in"tc:r:vcnç':lo do Est'ndo no ttunicipio será
rc.gulõ1da. no'l. Constituição do
Estnt10 t
somente
podendo

ocorrer

qu::mdo

houver sido cort\l'rovndn a

prátic."l de atos de corrupção,
de ..armdos
1\<-'1
condução da ::ldminis"trnç5o pública municipal ou
rrtes lesivos ao pn'trimônio público.
§ 10. A intcrvenç:.:.io poderá ser solicitôlda
pela l\\o'1ioria absoluta dos ltcmbros da c5.maro. de
l)crcôldorc.s e deverá ser apeocada por 2/3 <dois
"terços> da Asscmbléin Lcgisla:tiv:l.
§ 20. No c.'1S0 de a intc.rvc:nç50 implic.'1r eiw
perda. de 1t'.:mdato do Prdcitc) c. do Vicc.-Prc:Eci'to.
dcvcr50 ser COnVOCGdôlS novas eleições no pxezc
n-iiKimo de 30 <trinta> dins."

EMENDA: ZCOOOZ-B
AUTOR : HELLO NEIS
APRESENTAÇÃO: 14/05/07
PARTIDO: l'DS
TIPO: SUPRE:SSIVA
SITUAÇAO: REJEITADA

UF: HG

Suprim.'l-sc o § 10. do art. 1q da Scç!ío III do
Q)pitulo III. passando o § 20. a ser p<:U:êÍgra:fo
único.

E11ENDA: 2CO 139-3

AUTOR : VIRGÍLIO TÁVORA
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PDS
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

À

Seç.~o IV.

UF: CE

do c.'1pit\110 III. acre..ceute-sc o

seguinte artigo:

"Art. COrno órgno subsidiário de controle da
ntividadc :fill:lnceir<l rnunicip<ll. a lei :fundnnlcnt:l:l
do ttunicipio -criará o Conselho ouvidor trunicipal c
regulará as suas .atribuições.
§ 10. Ao
Conselho
ouvidor
l1unicipnl.
eons'tituido de reprcsentnntcs da comunidade. em

ers pccinl de cntid:70dcs eeceêmãens , pro:fissionnis c
c::ul"turnis. eo~petirá:
I _ 1t\.']nii'estnr-se.

vcrcedcecs , sobre
vc'tndc r

o

peecrrte
a c..1m.irõl
municip::.l :l

or~mcn'to

do ..
ser

Xl: _ :fi"c:;lIlizar,
subsidi;)rironen"tc.
:1S
%in:lnç."lIs públic."lIs municipais. no cur..o da exeeuç..ee
orç.-rcn'tãria.. m..m ife..t'flndo-se perante a C.=im."lról do ..
vceccdcecs , sempre que julgue. necc..s:íriQ.
§ 20. Os

Iiunicip:11

membros

eseeeeeêe

do

Ouvidor
:1tribuiçõe.!>

eon...clho
SUO,]'i

gr:l"tuit':mcn'te~

§ 30. SerêÍ con:Ecrida lcgitimid<1de: process\L'21
Prcsidente do Con..elho Ouvidor Hunicip:::II1 pi)r:l
pernn'te o Poder ..:rudicifario. sobre
qu,êlquer nbuso dc nut:oridndt::. desvio de poder ou
tnli dplic:2ç:.~o de recursos públicos. fi

""O

J::'c.prc.. crrtee ,

EHENDA,:

ZCO'Z3-7

ÀUTOR

JA.IRO

:

C~RltEIRO'

APRESENTAÇA01 16/05/.07
P1üiTIDO: PFL
TIPO: ADl:TIV~
SITUAÇÃO: REJEITADA

InclU<1-sc. no capitulo XIX _ "Dos
ande couber, o seguinte. dis}:lo.sitivo:

UF: BA

liUnicipio~".

"Ar't. -Os
municipios
poder;io
c!'\'tnbclecer
aecrec-s , con~6rcios ou outro..
rrec."lInis'11o'i
de
coopero"lç..:"o COM tl unif.to, DOi -E.. tnclo'i ou entre si.
objetivaudo a rCi1li.zi1ç..~o de óltivid;'ldcs ou scrvdçcs,
~~ir~n~~~~~:. comum c p\iblico." _ Cono;tituintc:

,

~

~

~

~~

~~.

EMENDA: ZC01~6-6
AUTOR : MAX ROSI:NlWlN
APRESErrr;\çÃO: 17/05/07
PARTIDO.: PUDn
UF: PR
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇAO: REJEITADA

Sub'iti'tu.'1-se a dcsign."lç50 do C:lpítulo IV por:
UD:lS Regiôes Hc;"b:opolitiln.")o;lI
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DATA - 20/05/87

NACIONAL COllSTlTUJ:tm:

HORA - 02:29

SUBCOMISSÃO DOS MINIciPIOS E REGIÕES
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO COIlSTIT1JCIOIll\L - QUlIDRO COIlPARATlVO

ANTEPRO.JETO DO RELATOR

Am'EPROJETO (NOVA REDAÇÃO)

EHENDAS

EllENDA: 2C0150-Q
AUTOR : IIJ\URO MIRAHDA

DF: CO

APRESEIlTAÇÃO: 17/05/87
PARTIDO: PHDR
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITlIDA
No CõiIIpitulo IV

art.. 10, suprima-se o

§ 20.

EMENDA: 2C01119-1
AUTOR : IIJ\URO MIRAHDA
APRESEHTAÇÃO: 17/05/87
PARTIDO: PHDR
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

DF: CO

~gos

No Cãlpitulo IV. nova rcd:1ção para os19. 20 e 21:

tlAr1:.. 19.. Os Ertados pod~o. mediante lei
complementar.
criar
Microrregiões
e
Áreas
He'b:'cpolitnnas. consti1:uidns por agrupamentos de
Hunicípios para in1:egrar a
org:lnixaçáo.
o
planejamento e
progrQm."',lç50 e a execução de
serviços públicos de in'tcresse me.'tropolitnno ..
§ 10.. Leis complemen"tares c.st1du:Jliis dc:inirão
os critérios bnsicos para esta.belecimento
de
Microrrcgíões e de Áreas l1etropoli't:lnas ..
§ 20.. A uniF1o.
os Estados e os Hunicipios
estdbelece:riío mecanismos de cooperaç.::.ío de recursos
e de atividades para assegurar a reali'%<?ç:5o dos
serviços públicos e interesse mcrtropoli"tano e
microrrcgional ..

Art .. 20 .. As atividades da União. dos Estados
e dos Hunicipios nas Áreas Hetropoli'tanas c nas
Microrregiões :ficam subordinadas aos princípios de
integração especial e se'torial no que di: respeito
à sua local:i:zação e operação ..
Art .. 21. As
geridC),s I por

Hetropoli"tan."lS

heas

Conselhos

(ali

Hc'tropoli'tanos e HicrQrrcgionais.
pelas leis complementares.

serão

ColegiC),dos>

estabelecidos

Parágra:Eo único .. Os Con.s elhas (ou Colegiados>
Hetropol:i.'ta.nos e Microrregiões ser50 o~anizndos e
terão sua éompc:tência dd'inida em lei complemen'tar
estadu:;al assegurada Q partiCiPOill;ão rn.·:dori'tiu:ia dos
Hunicípios abr::angidos
Mic.rorregiao.
No
No

l\Q

Árcõil Metropolitana e na

capitulo I.V. supr:im-se o

Qr't.

19 ... 1'

Cãlpitulo IV. art. 20. dê-se nova redaçQo:

"Art. 20. Os Hunicipios e Estados poderão
:fixm:1r
CQnvênios
estabelecendo
Áreas
Hctropoli'tanas.
sendo
::E:1cultado
à
união
particip;ar.n
No capitulo IV. dê-se nova redação ao § único

do ;1%'1:. 21:

"Art.. 21.
Parágr:do úni~. O
Conselho
He'tropoli'tano
será organizado e terá: S\Q compe:tência dd'inida
pelo convênio respectivo."
E_i;·2C~1.;9:1··································
AUTOR : IIJ\URO MIRANDA
PARTIDO: PHD8
APRESEIII'AÇÃO: 17/05/87
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

DF: CO

capi"tulo XV. nov::a red:ll;:,ãO para os artigos
19. %0 e 21:
No

"Art.. 19.. Os ES'tados poderão. mcd~nte lei
complemcn't::lr.
criar Micror.rcgiões e
Área.s
Hc:tropoli"tanas. cons'tituí.das por agrup:unen'tos de
Hunicipios para
integrar
::a
orgnniz:1ç:ão.
o
planejamento
e
programação e a Cltccuc;ão de
serviços públicos de interesse metropolitano.
§ 10. Leis complemcn"tarc.s estndu::1is dc:finiriío
os cri'térios básicos pza cs'tnbclecimen"to
de
Microrregiões e de Áreas Hc:tropolit::m:ls.
§ 20.. A união. os Estados e os Municípios
es'tabelecerão mecanismos de COOper:lção de recursos
e de atividades para ::assegur:a ;a :r:cD.lização dos
serviços públicos e in"tercsse metropolitano e
microrregional.

Art .. 20. As

atividades da União. dos ES'tõ1dos

e dos trunicipios nas Árens

He"tropoli'tanns

e

nas

Microrregiões :ficam. subordiM.d;a.s nos principios de
int'egração especial e sc'torial no que diz respei'to

à sua

J.ocali%~

Art .. %1: As

geridas

por

Metropolitanos e

e operQc;5o.

Áreas
tfet::opoli"bnas
serão
Conselhos
(ou
COlegii1dos)

Hicrorrcgion..ads ,

estabelecidos

pelas leis complemen'tarcs ..
Parágr:no único. Os Conselhos (ou Colegiados J
tre'tropoli'tanos c l1icrorrcgiõcs serão oEg:mizados c

'terão sua. competência de:finida em lei complementar
estadual assegurada a participaç.:s.o majoritária dos
HUnicipios ;mrd.ngidos
Hicrorrcgião ..

na Área. He"tr:opoli'b.na e n:a

L-----l----::....-~:::.:::...::....::::.::.:.....___L
No

cap:i:tulo xv. suprim.:l1-se o ar;t.. 19 .."

___l
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HACIolllU.

CONSTITUJ:IlTE

DATA - 20/0S/07

SUBCOHISsÃO DOS HIm:CÍPIOS E REGIÕES

HORA - 02 :29"

SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO COHSTITUCIOIllU. - QUADRO COIlPARATIVO

AIlTEPROJETO DO RELATOR

EHENDAS

No

AllTEPROJETO mOVA REDAÇÃO>

CQpitulo IV, art. 20, dê.-se nova redação:

"Art.

ZOe Os Hunicipios e
Ertados poderão
firmar
convênios
est~lccendo
~s
tlctropol:i:tanas.
sendo
:facultado
à União
participar. ti

No

do

art.

capitulo IV .. dê-se

nov~

redação ao

§

único

21:

"Art. 21.
parágra:fo 'Único. O
Co~"clho
Hc:tropoli"tano
será organizado e terá sua compc:tênciõll dc:finidQ

pelo convênio respectivo. n
EIlENllA: 2COOO~-~
AUTOR : 1lELl.0 REIS
APRESENTAÇÃO: 1~/OS/07
PARTIDO: PDS
DF: HG
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

O § 10. do
~=;litan;;as

19 do capitulo
Das Áre:>s
_art.
passa a viger rcstri'to nos 'termos
IV _

tI§ 10.. Lei complementar crtadual dc:finirâ os
cr:i:térios b5sicos para o eS'tabelccimc.n'to de áreas
mc:tropolitanas .tI

EHEHOA: 2CQ149-1

AUTOR : HAURO HIRANDA
APRESENTAÇÃO' 17/0S/07
PARTIDO: PHDR
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

No

DF: GO

«::Ipi"tuJ.o IV .. uoV;; redação pua os artigos

19. 20 e 21:

"Art. 19. Os Estddos podcr5o, median'te lei
complementar..
criar Hicrorrcgiões
e
Áreas
Hc:tropoli"tanas.. consti'tuidas por tlgrUproncn'tos de
Hunicipios para
integrar
a
organização..
O
planej:nnen'to
e
programação.c .. execução de
serviços públicos de in'teresse me"tropoli"t::ano.
§ 10. Leis complemen1::lrCs cs1:::adu::ais dc:Einirão
os cri"têrios básicos par;a es1:::abelecimc:nto
de
H:icrorregiôes e de Áreas Metropolitanas.
§ 20. J\ União, os Eortados c os HUnicipios
estabeâeeeeãe aeeaedsees de cooper~ de recursos
e de. ativ:id:Kle.s para ~sscgurar Q. realizaç50 das
serviços pllblicos e in'tc.resse met'ropoli1:_no e
microrrcgiohal.

Art. ~O. As atividades da união, dos Es'tados
c. dos ffUnicipios nas Áreas Ketropoli'ti1n35 e 1\:15
Microrregiões :ficam subordinadas :1QS principios de
in"tcgração especial c se1:orial no que diz rcspcti:to
à S\Q IOc;l;l:i.%élÇâo e operação.
Art. 21. As
Áreas
Hetropoli"t::anas serão
gcrid~s . por
Conselhos
(ou
Colegiados)
Hetropoli'tanos e Hi.crorregionais, cs'tabclecidos
pelas leis complementares.
P:>rágr;xfo único. 05 Conselhos (ou Colegiados>
Hc"tropoli'tanos e Hicrorregiõcs serão Drg:1niz:.ldos e
'terão sua compe'tência dc:Einida em lei complemcn'tar
es'tadu::al _sscgurada a particip::aç:50 rt\."1jori.'târiõ:l dos

HUnicipios abrõlugidos
Microrregião.

no
No

n:l

Área Kctropoli"ta11la e

C-ap!'tu1o IV, suprima-se o

Qr'f:.

ru:l

19."

Cdpitulo IV, :art. 2.0, dê-se nova redação:

"Art. 20. Os HUnicipios e Es'tados poderão
:firmar
convênios
cs'tt1belccendo
Á.re::as
Iletropolit:>l1:>s.
sendo
:facuJ:t:ldo
à União

particip:ar."
No Cdpi'tu1o IV, dê-se now rcdêlÇão ao
do 21:. 21:

"Art. 21...

§

único

• •••••••••••••••••••••••••••••••••

Partigr~o

único. O COnselho
Hc:tropol:i:t::mo
ser,5; organixn.do c terá sua. competência definida
pelo convênio respectivo."
EHENDA: ;:C01"19-1
AUTOR : HAURO HIRANDA

APRESENTAÇÃO: 1'105/0'
TIPO: SUBSTITUTIVA
No

PA,u.LUIJ. rlwo

'11' .......

SITUAÇÃO: APROVADA

capítulo IV, nova redação

~a

os artigos

19, 20 e 21:

"Art. 19. Os Estados poderão, mediante lei
complementar,
criar Hicrorrc:'giões
e
Áreas
He'tropolit.u1.i:ls, cons'tituid~ por agrupamentos de
Municípios par;ili
integrar
Q
~anizaç5o,
o
plancjacnto
e
progrant=1Ç5o e a execução de
se.rvi.ços públicos de in'tcrcsse me'tropol:í'bno.
§ 10. Leis complementares cs't:1dunis definirão
os cri'térios básicos par~ c!."'tabclccimcn'to
de
ni.crorregiões e de Árec2s Hcfropoli'b2Dã1s.
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NACIOIlAL COIlSTITUIIlTE

DATA - 20/05/07

SUBCOHISSÃO DOS HINICfPIOS E REGIÕES

HORA - 02:29

SISTEMA DE llPOIO AO PROCESSO COIlSTITUCIC:ll\L - QUADRO COIlPARATIVO

AIlTEPROJETO DO RELATOR

l\h"TEPROJETO mOVA REDAÇÃO)

EMENDAS

§ 20. A união,
os Ertndos C: os Hunic:ípios
estabelecerão mecanismos de: coopcraç.:.ío de recursos
c: de a"tividadcs para assegurar Q. reali:z:.::u;:âo dos
serviços públicos e interesse. metropoli'tõlno c
microrrcgional.

Art. 'ZO. As atividades da Uni5o, dos zstaêes
c: dos trunicipios nas Áreas Hc'tropoli't.mnc; c nas
Microrregiões :EiCdm subczddnadas aos princ.í.pios- de
intcgr:Jç5o especial c sc.torial no que diz respeito
à sua loca.lizélçã.o c operação.

Art. 21. As
Árc.:lS
Hetropolitnn;)s
serão
geridas
por
Conselhos
(OU
Colegiados)
Hc:tropoli'tanos c Hicrorrcgioru:ds. estabelecidos
pelas leis complementares.

PariÍgrnfo único. Os conselhos (ou Colegiados>
Hc:tropoli'tanos e Microrregiões serão organizados e
terâo sua competência dc:finida em lci complementar
e,s-t<ldual assegurada a p:lrticipn.ção lT\."ljori'tnria dos
Hunicipios abrangidos na Área tletropolitana c na
Microrregiâo •
No capitulo IV, supedma-se o aet, 19."
No

ca.pitulo IV, ar't. 20, dê-se nova red.:)yão:

"Art. 20. Os Hunicipios c astadcs poderão
:firmar
convênios
estabelecendo
Áreas
tlc'tropoli'tôllldos t
sendo
:fn.cultndo
à
uniflo
part'icipar."
No

capi"tulo IV, dê-se nova' rcdõlÇo=ío ao § único

do ar"\:. 21:

"Art. 21.

Par5.gr<úo 'Único. O
Conselho
He"tropoli'tnno
será org:lniz<ldo c 'terá sua compctência dc:finida
pelo convênio respectivo."
IDIEtmA: 2.C01lJ9-1
AUTOR : HAURO llIRANDA

llPRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PllDB
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: llPROVADA

DF: GO

o No
edpitulo IV t nova redação para os artigos
19, 20 e 21:

.

nArt.'19. Os Es"tndos pcdceãc , mediante lei
complcment'<lr t
criilr
Hiçrorrcgiôcs
c
Áreas
Hc'tropoli'tanns t constituidas por agrupc:uncntos de
HUnicipios para
intcgrOlr
a
orgnni:z:nç.~o t
o
planejamcnto
c
progr.:nIlLu;âo c n exccuçôc de
serviços públicos de intc.re:sse mctropolittlno.

§ 10 o Leis complc:rncnt.nres cs'tndUo°:1is dc:Einirão
cri"térios bá ..icos pôlX'êl cs'tnbclecime'n"to
de
Microrregiões e de Âre:1s He'tropolitan:ls.

os

§ 20. A Uni50, os
E'st'a.dos e 05 Hunicipios
es'taeeãceerãe mecanismos de coopceaçãc de recursos
c de: a'tâvddadca para asscgurnr a re.'lliz.",ç..~o dos
serviços pú.blicos c intcrcshc rnctropolit:11lo e
rnicrorrcgional.

Ar't. 20. As a1tividndcs d:1 União, dos E..'tados
c dos Hunicipioo; nas Áretls Hctropolit<l1\r'ls c nas
Uicrorrcgiões :-ic,"lm subordin."ldns nos principios de
in"tcgrõJc;:.•ío cspcci;ll~ c se-tori:ll no que diz xesped'tc
à SU<l localiz.õ)ç.~o c opc.rnç..~o.
Art. 21. As
Áre:ls
Hctropoli'ttln."ls
seeãe
gcrid:ls
por
Conselhos
(ou
Colegindos)
Hc:'tropolit'nnos e Hicrorrcsion.'lis, cs'tnbelccidos
pelas leis cornplcrnent"nrcs.

Par5gra:fo único o Os Conselhos (ou Colegiados)
Hc'tropolit:mos c Hicrorrcgiões sceêe orgnni%:ldos e
'terão sua compc:tência dc:finidn. em lei co-nplcmcn'tar
estadual assegurada ::l participaÇo~o l1\c"ljoritária dos
trunicipios abrnl'1gidos
lficrorrcgJ.iío.
No
No

na Áren Hc:'tropoli'tan."l c n:l

c."lpi"tulo IV, suprinkl-se o nr't. 19. 11
C<lpi1:ulo IV, art. 20, dê-se nova

rcd<lç.~o:

"Art". 20. Os Hunicip:ios c Estndos podcr5o
:finn.'lr
convênios
estnbclcccndo
Ãrc::as
sendo
:facul'tado
à
Uniflo
Hetropolit::J;n."ls,
pilrt'icipar. "
No C."lpi1:ulo IV, dê-se nova rcdnÇo=)o no § único
do art. 21:

ParfagrílZo único. O
Con..elho
Hetropolitano
será org:lniz:ldo c "terá sua compe"tênci." dc:finidõl
pelo convênio rcc;pectivo."

EliENDA: 2C0149-1
AUTOR : HAlmO HIRANDA

APRESENTAÇÃO: 17/05/07

TIPO: SUBSTITUTIVA

PARTIDO: PHDR

UF: GO

SITUAÇÃO: llPROVADA

No Cãlpitulo IV, nova rcdnç.,=)o paea 00; art:igo..
19, 2011: 21:
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HACIONAL CONsTITUIIlTE

DATA - ZO/05/07

•

SUBCOMISSÃO DOS MIlaci;PIOS E REGIÕES

HORA - OZ:Z9

SISTEHA DE APOIO AO PROCESSO CONsTITUCIONAL - QUADRO COllPARATIVO

ANTEPROJETO DO RELATOR

IlNTEPROJETO <NOVA REDAçÃO)

EKENDAS

"Ar't. 19. Os Es'tados poderão, median'te lei
complemcn"tar.
criar
Microrregiõc:s
c
Á.rtms
lictropolittUlas, consti1:uida$ por agrupó1mcn'tos de
org;.m.iznção,

o

planejamento
c.
progrClmC).ç.âo e a. exc:cuc;.~o
serviços p\iblicos de interesse mctropoli'tano.

nunicipios para

.integrar

a

de

§ 10. Leis complementares estaduais dc:E'inirão
os critérios básicas p3ra crtabclccimcnt'o
de
Microrregiões e de. Áreas Hc'tropoli'tnnas.
§ 20. A união, os Ertados e os Hunicipios
estaceaeeeeãe lr.ecanismos de. cooperaç.5o de recursos
e de a'tividadcs para assegurar :l realização dos

serviços públicos c

interesse mctropolit'ano e

microrrcgional.
Art. ZO. As :.'tividadcs da Un:iiío, dos astnses
c dos Hunicipios nas Áreas Hc'tropoli'taM"i e n."),s
Microrregiões :ficmn subordin.."ldas aos principias de
intcgrac:;à.o especial e setoria.l no que di%. rc.spcit"o
à sua localiznyão e operação.

Art. 21. As
Áreas
He'b:cpolit:lIl..'1S
seeãc
gcrid<'1s
por
Conselhos
<ou
Colegiados)
He'tropolit:Jnos e Hicrorrcgionais, cs'tabclccidos
pelas leis complcmcn'tarcs.
Par;'gr:1fo úni.co. Os Conselhos <ou Colegiados>
Hc'tropoli't<'1DOS c Microrregiões serão org:20ni.:zados c
'terão sua compet:ência. definida em lei complcmt:n't:1r
es"tadual assegurada .. p:1r'ticipação lt\n;Jori'tária. dos
Hunicipios abrangidos
Hicrorrcgião.
No c.'1pitulo IV,
No

na Área Hc"tropoli"tana c na

suprima-se o nr"t. 19 e"

Capitulo IV, ar1:e ZO, dê-se nova rcdtu;:.::.ío:

"Ar'te ZOe Os MUnicípios e Estndos poderão
:firmar
convênios
est'abclcccudo
Áreas
He'tropoli'tanos,
sendo
:facultado
à
União
participar e"
No capi'tulo IV, dê-se nova rcdnç.::.ío ac § único
do ae-t , Z1:

"Arte 21.
PnrêÍgr:tto único e O
Conselho
Hctropol:i:tano
será organizado c 'terá sua compcrtência dc:finida
pelo convênio respectivo e 11
EllENDA: ZCOOZO-&
AUTOR : ltALDECK ORNÉLAS
APRESENTAÇÃO: 14/05/07
PARTIDO: PFL
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: BA

Hodi.:fique-se a dcnomin..,ç..::.ío c tlcrescen'te-se
:1rtigo ao c...,pi'tulo IV, n.'1I :forma seguinte:
CAPíTULO IV

D<J:s Áreas He'tropolitanas e Aglomerações Urb::m.'1s
Art'. Os
complementar.

zstudes

criar

mcdio:mtc lcj.
Clslomer:lçõcs
urb:ln.'1s,

poder50,

cons'ti"tuidas por dois ou tn:lis HunicipiQs. para
atender a :funções públie:;,,"i ele intcrcs..e COrnU'tl. nos
cases de ccauebaçâc urbóln."1 ou cornplen'Cn1:nricdadc
:funcion"'1l,
asscgurClda
a
predornin.~ncia
dos
Hunicipios componentes em sua ges'tão.
EHENDA: 2C01Z6-1
AUTOR : CtSAR CALS NETO
APRESENTAÇÃO: 17/05/07

TIPO: ADITIVA

P.AATIDO: PDS

UF: CE

SITUAÇÃO: RE:JEITADA

Arte O Conselho He'tro!'olit",no compor-se-á de
33 ("trin1:::a c 'três) Conselheiros, reprcscn't;.m"t:e"i
dos
municipio.,.
pertencentes
d
c.'1da Regino
Hc'tropolit;,;n.'1, dividido.. na preperç':io do nú:ncro de
eleitores de cada municipio.
§

O

rn.'1ndato de Conselheiro

será cxc.rc::ido concomitnntemcntc cem o

Metropolitano
m..,ndato de
QS c.-imaras

vcrcadoecs , sem ônus .,.dicion.')l, devendo

Hunicipais elegerem seus rcprcscnts:artes e

I _ Aprovar
Plano
de
DC!:scnvolvi.mcnto
Integrado da Rcgi50 Mc'tropoli"tano;
I I _ Lcgisldr
sobre
a
org:),niznção.
implan'taç.-:ío c :ldr:linis'trôlç.:;aO dos serviços públicos
mc:trepo1i'tancs ,
na
:form.'1
dc:Einid",
pela
Con..tituiçb.o do Estndo, e~pcciõJlmcntc n.'1S áreas
de:
a)

uso do solo mct"ropoli'tnno;

b) 'tzanspcr-tes c sisteIn.'1 Vinrio;
c) produç.~o c dis'tribuiç.::io de gf.ls combustivel
C<1nalizado e e1ctri:fic.'1çao;

d) abastC!:cirncnto
serviços de limpe%õJ;
e)

cdu~:.io

d5gu."].

e saúdc;

rede

de

esgotos c
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HORA - 02:29

SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO COlISTlTUcrO!W. - QUADRO COHPAIlATrVO
ANl'EPROJETO (ROVA REDAÇÃO>

EHEHDAS

ANl'EPROJETO DO RELATOR

:E> preservação do meio mnbien'tc l
g) segurança pública I

h> arrecadação
melhoria. 1:ari:fas de

de taxas. contribuiçfío
preços pela realização

de
de

serviços metropoli"tanos;

i> outros
ertadual.

serviços comuns, dc:finidos por lei

Art. Os
orço;unen'tos da uni50. Estad()s e
Hunicipios in'tegrados na Região Hct.ropoli'ta~.
dc:f'iniráo
dot'açê)c.s especi:Eicas necessárias ao
planejõ»'ll:Cn'to, eHeeução e operação dos seecdçcs
me'b:opoU"tanos.
ElIENDA: 2C0010-9
AUTOR : CUIllIA BDERO
APRESEBTAÇÃO: 1Q/OS/O,
PAIlTlDO: POS
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Art. 10. Os

Hunicipios

tcrri:tório áreas

UF: SP

que 'tiverem em seu

con.~ider:2das

como

reservas

:florertais e/ou naturais receberão recursos dos
Estados .e da união t na mcs:1Ua proporç50 do que
dehmrcm de arrecadar pela não u'til:i:zaç.ão ees
mesmas áreas.

Art. 20. Lei
ma'téria.

complem.enbr

disciplinará

Q

EMENDA: 2CD010-9
AUTOR : CUIllIA BDERO

-

APRESEBTAÇÃO: 1~/05/0'
PAIlTrDO: PDS
TIPO: ADIUVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: SP

Art. 10. 05 Ilunicipios que tivcrt:lll em seu
t'e.rritÓX'io át'cas
consideradas
como eeseevas
:fl.orcst'~is cVou naturais receberão recursos dos
Est'ados e da união, na mt:5llIa proP0rÇ<70 do que:
deixarem de arrecadar pela não utilização das

mesmas áreas.
Art. 20. Lei
ma'téri;a.

complcmcnt'ar

discdpl.inará.

EHENDA: 2C0125-3
AUTOR : CÉSAIl CALS NETO
APRESENTAÇÃO: 17/05/0'
PARTIDO: PDS
TIPO: ADITIVA SITUAÇÃO: REJEITADA

a

UF: CE

nArt. eompe'te ees municipios administ:rarem o
transito de veiculas rodoviários no sist~
rodoviário municipal, na :Eorm::t da Lei.."

EHENDA: 2C0030-9
AUTOR : NILSON GIBSON

~~~~~~ 1S~~:~ÃO:P=~~B

UF: PE

Que seja incluida ;a seguin'te. norma::

"Art. Nenhtm municipio será ~:i.ado sem ..
vcri:Eicação d:Ji existência, na rcspecti.va área
1:errl:toria1. dos requisitos seguintes:
I _ População

estim..da.

superior

a

5.000

<cinco mil) habi'tantes ou não inferior a 2,5 <dois
meio) milésimo CL-:. eHirtênci.a no Ertado.

Co

II _ Elei"tor.do 1150 in:fe.1dor
meio por cento> da população.

III _ centro

urbano

nWnero de casas superior

Q.

.. '7,5 Cse'te e

já consti'tuido,
200 (duzcnt'as) ..

com

IV _ ArrecOOação, no último exc.rcicio de 1
<um) milésimo da rcccl:ta cs"bdual de impostos;
v _ Somente será admitida a e1nboração de lei
que c:r;iQ municipio, se o rcsul'tado do plebisci'to
lhe tiver sido :favorável pelo vo'to da UI<"2ioria dos
elei'tores
que
comparecerem
às
uenas ,
em
mani.:festação a que se t'enh.-'l aprc.scn"b.do pelo menos
SO~ <cinqucnta por cento) dos clci"torc.s inscritos.

VI _ A

cria~o

ou supressão de
de suas sedes,
bem
do seu 1:erri"tério, no
parte par:l anexação a. ou'b:o Hun:i.cipio
sempre
de
aprovação
das

SUbdis'bd:tos

e

desmcmbr~n'to

câm.dr-."

Dis1:ritos,
como

interessadas t a~vés de resolução aproWlda,
ndnimo pela. maioria absolubil de seus mc.mbros.
VII _ A

criação

e

qualquer

o

'todo ou em
dependerâo
Municipais
no

lllter"ção

territori.al de Hunicipio somente: poderão
ser
:fei1Jas do periodo cotrpreendido entre doze e seis
meses an'teriores à data de elciçSo municip:U.
§ 10. Os requisi'tos dos incisos I e l1I ser~
apurdàos pclo Instituto Brasileiro de Geogra:fia e
Estatistica, os de. no.s II e V pelo Tribunal
Rcg:i.onâl Elci"toral do respectivo Est."do e O de
número IV, pelo órgão ::fazendário ertadWÜ .."
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EHEIlDA: %C0036-%
AUTOR : IlILSON GIBSON
APRESEmAÇÃO: 15'05'07
PARTIDO: PHDR UF: PE
TIPO: JlDITIVA
SITUAÇÃO: APR.PARCIALlIENt'E

Que seja incluida

"Art. A

seguin'tc noEm;l;

Q

:fiscalização

:financeira

c

o~n'tária

controle

dos Hunicipios será exercida median'te
ex'tuno da ~ Huni.c:ipaJ. c controle

interno do Executivo Hunicipal,

insti:tuidos por

lei.
§ 10. O con'trole exteene da CSm.'U'ól Hunicipal
será exercido com o auxilio do Trib\1n.")1. de Con'tas
ou órgão estadual Q que. :for n'tribuida essa
incumbênci;a.
§

dos

20. Somen'tc por decisão d:itl maioria absolu1:;l;

membros da

prevalecer

o

c.~

parecer

Huni.cip:U

deilf:ará

de

prévio. emitido pcl1t 6rg50

referido DO p~gra:Eo ;an'terior, sobre as con"t:ls
• que o Prc:fci:to deverá prestar anualmcn"tc."
EHEJmA: %COD3G-2

AUTOR : NILSON GIBSON
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PHDB
UF: PE
TIPO: ADITrvA
SITUAÇÃO: APR.PARCIALHENTE

Que seja incluida a sc:guin'tc non\a:
"Art. A
:fiscalização
:fin."Jnceira
e
orçamentkia dos ttunicipios será exercida ~diantc
con1:role externo da câmal:a HUnicip::ai e controle
interno do Executivo Hwdcip.al. insti:tuidos por
lei.
§ 10. O con'trole ~DO da c5mara Hunicipal
será exercido com o iilwdlio do Tribunal de con'tas
ou
6rg..-io estadual a que :or atribuída essa
incumbência.
§ 20.. Somente por decisão dlil mior:i.a absoluta
dos -membros da c'~a Hunicipal
dciHará
de
prewleccr o pzeccr prév:i.o. emi"tido pelo órgão

referido no par6.gra:fo an'terlor. sobre as conbs
que o prc::f'ci'to deverá presbr nnualmen'tc."
EHENDA: %C0038-9
AtrrOR : .NILSON GIBSON
APRESEmAÇÃO: 15'05'B7
PART~DO: PHDB
TIPO: JlDITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
Que

se;" illCluid" " segu:ln'te

tlA,rt.

Nenhum município

UF: PE

DO.... :

ser's

cd.~o

sem a

verif'icação da exis'tênci:.. M
zespectiva 6re:a
'ten:i'tori;al. dos requisitos seguintes:

I :. Popul:oção

estill:>d".

superior aS. 000

<CiDCO mil) habi"tan'tes ou não in;feq.or: a 2.5 <dois
.meio) milésimo ela exis'tência no Est":ldo.
~

~

11 _ Elci'torado n.~o iJtfcrl.or
meio por cen'to) da populaç5o.

a,.5" <sete e

UI _ Centzo
urb"no
já c:on.~tituido. c:om
n'límero de casas supcr:i.or ... 200 <duzen't:ls).

IV _ Arrecadação. no iíJ:timo .exe"n:icio de 1
(um) milésimo ela rc:cei't:> estadu:>l de impostos I
V _ Somen'te será "dmi"tid" " elabor:>ção de lei
que ~ município. se o .r:csul'tndo do plcbisci'to
lhe tiver sido :favorável pelo voto da lIl:>iori:> dos
elei"tor:cs
C(\.Ic
comp;,u:ccc.rem
às
urn."1S.
em

mani:fcs'taç5o ao que se 'tenha _pre.scn't:Kto pelo
SO~

ItICUOS

<cinqucn'ta por cen'to) dos clci'torcs inscri"tos.

VI _ A cr~o ou supressão de Dist:ri..t os.
Subdis1:ri'tos c de suas sedes.
bem. como
o
desmcmbrcmlCn'to do seu 'terri'tório. no 'todo ou em

parte P:U-:J anCHaÇo» a outro nunicípio dependerão
sempze
de
"prov:oção
das CSmaras Hunicipais
:in'tercss.d;;as. :~:través de: rcsoluç!io aprov:lda t no
aninimo pela maioria Qhsolut.1 de: seus membros. - ~

VII _ A
c:n:oção
e
qualquer alteração
'terz'#tor;ial de Hun:ic.ipio somente poderão
ser
&i'tDs do periodo compreendid.o en'trc doze c seis
eeses -:.uteriot:'Cs Q da't:l de eleição municipoal ..
§

10. Os rc.quisi'tos dos incisos I e 111 serão

"pur:>dos pelo Instituto sr"silciro de G<:ogr:>:fi:> c
Es'tatisti"". os de DO.S II e V pelo Tribun:>l
RegioMl Eleitoral do respectivo Es'ti2do e
nÚJncro IV. pelo órgão :fazendário estadual."

o

EHENllA: %C0036-%
AUTOR : NILSON GIBSON
APRESENI'AÇÃO: 15/05/87
PARTIDO: PHDB
UF: PE
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: l\PR.PARCIALIlENTE

Que se;" illCluiela " seguin'te

DO.... :

de
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EHENDAS

nArt'. A
:fiscalização
:fin..:mccir:li
c
orçamen'tária dos Hunicipios será exercià<a lncdi;mt'c
con'trole externo d3 c:.~a Hunicipal e controle
interno do Exceu'tivo Hunicip<:ll.. instituiàos por
lei.
§. 10. o controle eHterno da c5m.'7Ira lfunicip:11
será exercido com o auxilio do Tribun:l:l de ccetas

ou
órgão cstadUr'll
incumbência •

êl

que

:for

a:tribuid;l

CSS:.l

§ 20. Somente. por dccisflo da maioria absoluta dos mer.lbros da dim.'lra Hunicip:ll
dcixê1rá
de
prevaJ.ccer o parecer prévio t emitido pelo órgão

re:fcrido no p<:U':ágra:fo anterior. sobre: as
que o Prc:fci'to deverá preS"tar anu:::l1mcntc..n

con'tas

E/IEIIDA: ZCOOS7-S
AUTOR : HALDECK ORNÉLns
APRESENTAÇÃO: 15/05/07

TIPO: ADITIVA

t1F: BA

PARTIDO: PFL

SITUAÇÃO: APROVADA

Incluir
no
an'tcprojc.'to. como disposição
t'rans:i:tória da nova Constituição. nr1::i.go com o
seguin'tc. "teor:
"Art. A União destinarei. nos próximos 20
(vin"te) anos. a"través dos seus orç."]mc:n'tos :fisco')l co
das empresas estataâs , qu."]ntia cquivalen'te a. no
minimo. SOX <cinquC!nta por ccn"to) dos seus 9<-'5tos
de invc5timC!n'to. p:'lra progr;:unas c projetos dC!
int'crcssc
do
dcsenvolvimen"to
das
regiôes
subdesenvolvidas
e
:front'eiras
de
expansão
agricola. sendo 15% <quime por cen'to) para a
Região Norte. 2S% <vin'te e cinco por ccn'to) pnra a
Regiâo Nordcrte e- 10% <dez por ecn'to) para a
Região cewtre-oeste ,»

EHEIIDA: ZC003,-1
AUTOR : IlILSON GIBSON
APRESENTAÇÃO: 15/05/87

TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PHDB

DF: PE

SITUAÇÃO: REJEITADA

Que seja int::luida a seguinte norma:
Em eada municipio c cspccialmcn'te nas
%'cgiões
mctropoli't::mas.
haverá
um
Plano.
dcvidamen'te ar'ticulado. no que couber. com o
E~..tado e a Uni50 para promoç...
~o do
desenvolvimen'to

"J\rt.

privilegiando as c,'1ITk"1dns de mais baiH::l
renda c peevendo condições :lde~as de sanc:.mtcn'to
b:isico.
-teanspce-tcs
urb;.lnos
c
suburbanos.
pres~ç.-:io do medo ambiente. h.'lbi'tó1ç.~o populdr c
dcm."1is equipooncntos sociais e urbanos."

urbano ,

EHENDA: 2.C0006-1
AUTOR : CUNHA BUENO

APRESENTAÇÃO: 14/05/07
PARTIDO: PDS
TIPO: ADITIVA
SITU:'ÇÃO: REJEITADA

UF: SP

"Os
municipios
considcrndos
turisticos
receberão. por pas-te dos nstcdcs , recursos na
proporç.~o da sua populõ)Çc~ :Elutu.."ni:e."

EUENDA: 2COOSS-9
AUTOR : VÍTOR BUAIZ
APRE:SENrAÇ~O: 1S/0S/07
PARTIDO: PT
SITUAÇÃO: REJEITADA

DF: ES

TIPO: ADITIVA

aeeeseente-se ,

onde couber.

os

seguint'es

""tigo~:

Art. O
U"iO
socit:ll
di15
'terról"i urban.'1s
prevalece sobre o direito de propriec1i1de. 'p:'lrôl
garólntir as C)(igêncióls :Eundõ1mCnt'::d.s de h."1bitnç.:;io I
tran"iporte. saéde , educ,"1ç.l)o. ln:r.:cr e eu!t\1r&l dõ:15
populações
cit:'Jdin."1s.
cwnpre
às nut'oridó1dcs
municip::ds e metropolitan.')s clnborar e .:lplic,"lr.
com :l colnbor'clç.lo da Uni50 e do.. Estados. plano~
dc uso do solo e urbani'%õ1ç.::ío pnra. Q ccuseeueãe dc
'tais exigência.s ,

Ar't. No qu.'1dro dos planos de uso do solo c
urb:JniozôJç50. o Hunicipio pode cKpropriõ'lr imóveis
nlediante o pôJgól1tlento de indcniznç.l)o em dinheiro.
::rté. o flontê:lnte do võ.l:lor Co'ld:lstróll do :imóvel p:n-a
:fins tributoirios.

Art. Pari1 reprimir a ceaeerrteaçãe abu.o;i.va di1
propriednde de imóveis urbôJnos in."lproveitndos. ou
m,."'1 t'provei-tndes , do lei municipnl rcgul;u'éÍ. em
peceess,c contr:;.ditório e no- qU:ldro do plano de use
do
solo
c
urbDld:r.:nç50. ta; cxprcprinç.~o sem
indeniz..,ç.-~o. _ eon:.'ti'tuinte Vit'or HLL'1i'Z.
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EimWi; .2COO;O:%•••••••••••.••••••••••.••.••••••••
AtrrOR : MAURÍCIO NJlSSER

APRESEIlTAÇÃO: 16/05/67
PARTIDO: PHDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

DF: PR

CAPÍTULO

TÍTULO _ Dos Municípios e Regiões

Emenda Aditiva
Onde couber:

"Art'.

A autonomia municipal será assegurada:

II _ Pala eleição direta do Prexcit'o. VicePrefeito e vereadores, rcéJ.li:z:ada simult.memncnt'c
em 'todo Pais.
II _ Pela
administração
própria. no que
.respcd'te ao seu pcculidr intc.rcssc, cc;pccialmcn'tc
quanto:
a) À elaboração de

SU<1

própria lei orgânica. n

EHEIlllA: ZC0099-1
AUTOR : MAURÍCIO IlASSER
PARTIDO: PHDB
APRESEKrAÇÃO: 16/05/07
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

DF: PR

CAPÍTULO

TÍTt.n.O _ Dos Hunicipios c Regiões

Dncnda Aditiva
Onde couber:

"Ar't.

A autononda municipal será assegurada:

I _ Pela eleição direta do pre:Ecito e vãeepre:fc!ito reali-z:ad<l simul'tancmnentc em 'todo o pólis.
pcrmitidd. a rcelciç..=ío. 11

...................................................
EUENOA.: ZC0096-6
AUTOR : MAURÍCIO NASSER
APRESENTAÇÃO: 16/05/07

TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PHDB
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: PR

CAPÍTULO
TÍTULO _ Dos Municipios e Regiões

nnenda nditiva.
Onde

coul:~:

"Art. A
rcmuneraç.ljo :lOS
:fiRadê1 pelas respectivas cl.hn..'1ras
c

limites

Vc.rc::ndores

será

Hunicipais.

nos

segundo c:.ri'té.rios es'tcbcâccdôcs em lei

complc.'rcnt<lr. vedado o esrtabeãccdmcrrto de teto
in:ferior a 10'X dos vantngcn.. au:fcridas pelos
Deputados Es'tLl.duais.
A autonomia municip:'1l será assegurada:

I

_

prerrogativas

extcc..5o aos veeecdoees ,
irnunid:ldcs
outorg;).das

pela
e

das
aos

Deputados Estadu.':ds."
EHENDA: ZC0097-lJ

AUTOR : HAURÍCIO NASSER
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PtIDS
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF': PR

CAPÍTtn..O
TÍTULO _ Dos Munic:i.pios e Regiões
E'ncnda Aditiva

Onde couber:

"Art'. Ê: f'ncultê2d:1 a criaç50 de Forç.'). Públic.'7I
Municipal rni~ta. destinada a awdlinr no ccmba'tc
crime. e. no serviço de 'trfinsi'to. e a dar
ô'lssistência em gc.ra~.

ao

§

10 ... O e:fetivo será :fiRndo em lei municipnl.

§ zc , O ccmando-cm-cbcéc ecbc ao

30. A FP:-! se.
Tesouro do Município.
disciplina milJ.1:nrcs.
§

§

1.40 . . Se

prc:feito.

com recursos do
adotará org:miznçfío c

mn.nterá

c

solicitado

por

nutoridndc

competente. o cot'.:md::mt'c-cm-cJ1c:Ec. poderá ômtori'Znr
n
FPJf a
acudir outros rnullicipios em auas
neccasadadca de cmergênci::\.
§ 50. Em e."1~O de subvers;,o da ordem c de luta
intcstillo'l no Pólis. a FPM podcr5. ..ee eonvccada como
:força auxiliar do EHército nró)~ilciro."
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'lSSEHBLÉIA

HACIONJlL CONSTITUINTE

DATA - ZO/05/0'

SUBCOHISSÃO DOS HINICÍPIOS E REGIÕES
~ISTEHA

HORA. -

DE APOIO AO PROCESSO COllSTlTUCIONJlL - QUADRO COMPARATIVO

ANrEPROJETO DO RELATOR

ANTEPROJETO (NOVA REDAÇÃO)

EKENDAS

T

EllENllA: ZC0094-0
AUTOR : KAURíCIO NASSER
APRESENTAÇÀO: 16/05/0'
PARTIDO: PtmB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: PR

CAPÍTULO
TÍTULO _ Dos HUlÚCipios e Rcgiôcs

Emenda ~ditiva.
Onde eeueeee

"Art. Fic:lm
prorrog::a.dos
os manda:tos de
Prc:feitos e Vereadores atuais, reali%anc1o-sc as
eleições p~a renov;:1y50 dos ClrgOs na eesma data
das eleições ger~is ptu:'a Deputados. Senadores e
Governadores. ti
EHENDA: 2C0095-8
AUTOR : HAURÍcro NASSER

APRESDITAÇÃO: 16/05/0'
PARTIDO: PKDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: PR

CAPÍTULO

TÍTULO _ Dos Hunicipios e Regiões

Emenda Aditiva
onde couber:

"Art. O Vereador "tem. entre outras, a
..'tribuição de :fisC<11izar os
atos
do
Poder
Executivo. o custo e a e>tccuç':ío de serviços-.c
obras e a apli.cação dos recursos :financeiros do
Mmicípio. "

EllENllA: ZCOOOZ-6
AUTOR : PAULO KACARINI
APRESENTAÇÃO: 15/05/0'
PARTIDO: PKDB
T,IPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: SC

Acrescente-se:
"Ar't. É obrigatório .. assistência :E'inanec:i.ra
dos municípios às entidndes de ensino superior,
mantidas por :fundnções Co sociedades de c.'1ráter
:fila.n'trópico, estabelecidas em sua microrregião
administrativa."
EHENDJl:

zcooeo-o

AUTOR : PAULO KACARINI
APRESENTAÇÃO: 15/05/0'
TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PKnB

UF: SC

SITUAçÃO: REJEITADA

Acrescente-se:
sobre a propriedade :imóvel urbana e rural
_ que teria como :fato gerndor a propnedô1de, a
transmissão e a exploraç.5o dertes;
Q)

:fato

b) sobre os veiculos automot'orcs 'tendo como
~ador a propriedade e a. 'transmissão des'tes;
c) sobre

o
exercicio
de.
ativid:1des,
e
outra. atividôlde
desenvolvida
no
território do municipio."
Ar't. 20. As prestações de contas do munic3:pio
:fiCõll'5o, d\.lr'ante 60 (sessen'ta) dias, anw:almcn'te, la
disposição
dos
contribuintes
para
CRé1lne
e
apreciação .

corncrci.-is, industri;tis pres'tadoras de serviços

qualquer

§ único. Qualquer cidndiío é. p:lrte legitima
para questionar a legitimi.dade das prestações de
con'tas nos tc.rmos da lei.

EllENll~:

ZC0001-0
AUTOR : PAULO KACARINI
APRESDITAÇÃO: 15/05/0'

TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PKDS

UF: SC

SXTUAÇÃO: REJEITADA

Acrescente-se:
"Ar't. Os
gastos
com o
:funcionalismo
municipal. n.~o poderão ul'trapassar 30x "'trin'ta por
cento" do oJ::yamCn'to dos municipios."
EllENllA: ZC010Z-4
.AUTOR : JOSÉ DUTRA

APRESDITAÇÃO: 16/05/0'
PARTIDO: PKDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: RE3EITADA

UF: AlI

CAPÍTULO

Dos Hunicipios e regiões
Emenda Aditiva

Onde couber:
"Art
Compete ao
seguintes· iinpostos:

Kunicípio "instituir os

OZ:29

-75llSSElIBLÉIA

NACIOllAL

COllSTlTUImE:

DATA - 20/05/07

SUBCOHISSÃO DOS HINIcfPIOS E REGIÕES

HORA -

SISTEllA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIOllAL - QUADRO COMPARATIVO

ANTEPROJETO DO RELATOR

EMENDAS

Am'EPROJETO (NOVA REDAÇÃO)

EliENDA: 'ZC01DD-O
AtrrOR : MAURÍCIO NASSER

~=~~~~~~ 1G~~i~i~Ão:P:~~~~iHDB

UF: PR

CAPÍTULO

TÍTULO _ DosHunicipios e Regiões
Emenda Aditiva
Onde couber:

"Art.

Compete

nos

Hunicipios

insti'tuir

impostos sobre:

r _ Transmissão,

~

qt.Iê11quer titulo, de bens

imóveis por n;;l:t:urcza c eeessãc :fisiCCl e
de
direi'tos
reais
sobre imóveis. eaee'te os de
garantia. bem. como sobre a cessão de direitos à
SUd. aquisição;
11 _ propriedade
urbana; c

predial

e

territorial

111 _ seecâeos de qualquer naturez:l.

10. Do !"roduto da arrecadação dos impostos
sobre operações
relativas
ia cireul:1ção
de
mcrc<)dori.'1s,
importas
sobre
::. propriedade
§

---

'tcrri'torinl
proventos

rural;
impost'o
e
impost'o

sobre
sobre

industrializ.ados. _ constituirão
Hunicipios, respectivamente:
.:li)

_

rendas
e
produtos

rccci'ta

dos

'trinta por een'to;

b) _ cem por cen"to;

c) _ trin'ta por eente J
d) _

"trinb por ccn'to;

Os Est<1dos" e Hunicípios :Eicam
p::lg:unento
de
imposto
sobre

isentos do
produt'os

industrializados,
no'1
aquisiç.~o
de veiculo c.
implemcmt'os rodoviários ou agricolns,
h..'1vcndo
incidência
des'tc
tributo
na
hipótese
de
alien.'1çSo •n
EHENDA: 2C0101-6
AUTOR : MAURÍCIO NASSER
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PIlDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: PB

CAPÍTULO

TiTULO _ Dos Hunicipios e Regiões

'Emenda Aditiva
Onde Couber:

"Art:.. Do produto da. arrccadnç.:;io dos importos
sobre renda c proventos de q\L'llquer n..,turc%."1 c
produtos indusuinli'Ztldos, :il Unino distribuirá:

I.. Trinta por cento ao Fundo de Participação
dos Hunicípios ..
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