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ASSEMBLÉIA NA.CIONAL CO~:nUINTE
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SECRETARIA GERA.L DA MESA

TiTULO 111 - DA. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-0-0-000 00-00-*
TÍTULO UI
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
-------------------------------
REF.: 3-1-0-000-00-00-*
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA

----------~--------------------

REF.: 3-1-0-020-00-00-* REF.: 019-00-00""* EMENDA: 2P00934-4
Art. 20. A organização Art. 19. A organização LA'I1OISIER mIA PDS

político-administrativa da Re- político-administrativa da Re- EMENDA ADITIVA
pública Federativa do BrasiJ. púbJ.ica Federati"la do BrasiJ. O art. 2.0 do P:ro'jeto passa ater a seguinte :redação:
compreende a União. os Estados, compreende la união, os Estados. Art. 2.0 - A organização política administ:rativa da Repú-
o Distrito Federal e os MUnici- o Dist:rito Federal e os Hunici- blica Federativa do Brasil comp:reende a união. As regiões
pios, todos autônomos em sua pios. todos autônomos. nos ter- polico-administ:rativas, os Estados, o Distrito Federal e os
respectiva es:fera de mos desta Constituição. Municipios. todos autônomos em sua :respectiva es:fera de
competência. ------------------------------- competência.
------------------------------- Parágra:fo único: Lei complementar disporá sobre a organi-

zação, competência e prerrogativas das Regiões pol:itico-
administrativas.

suprima-se a seção IV e os artigos 52..53 e 54. seus
parágra:fos e incisos.
--------------------------------------------------------------

REF.: 3-1-0-020-01-00""* REF.: 019-01-00-*
§ 12 Brasília é a ca- § 1!! IDÊNTICO

pital Federal. --------------------------------------------------------------
REF.: 3-1-0-020-02-00-* REF.: 019-02.-00-*

§ Z~ Os Territórios § 2.!! IDÊNTICO
Federais integram a União. -------------------------------
-----------~-----~-------------

REF.: 3-1-0-020-03-00-* REF.: 019-03-00""* EMENDA: 2.P0025Z-0 (306 ass.) EMENDA: ZP00161-1
§ 3'l Os Estados podem § 32 Os Es'tados podem FERm.NDO GOMES PMDB MOZARILDO CAVALCANTI PFL

incorporar-se entre si. incorporar-se entre si. Emenda substitutiva 00 Art. Emenda Adi'tiva
subdividir-se ou desmembrar-se subdividir-se ou destnembrar-se 20. Parágra:fo 3!! • do Título Dispositivo Emendado: Titulo UI. capitulo I, Art. 20, § 3!!
para se anexarem a out:ros ou para se anexarem a outros ou III. capitulo I do P:rojeto de Adite-se ao § 32 do art. 20. as exp:ressões "ou Territórios
:formarem novos Estados, median- :formarem novos Estados. median- constituição (A) • dando-se a Federais" e "mediante Lei Complementar" • passando o citado
te aprovação das :respectivas te ap:rovação da população dire- seguinte redação: parágra:Eo a ter a seguinte :redação:
Assembléias Legislativas. das tamente interessada. através de § 3g Os Estados podem § 3!! - os Es'tados podem incorporar-se entre si,

I
w

I
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Congresso I incorporar-se entre si. subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou
subdividir-se ou demembrax--se :formarem novos Estados ou Territórios Federais. medi;;mte apro
para se anexarem a ou'tras ou vação das respectivas Assembléias Legislativas. das populações
:formarem novos Estados, a'través diretmnente interessadas. através de Plebiscito e do COngresso
de consul'ta plebiscitária da N..cional mediante Lei COmplementar.

população diretamente in1:eres- --------------------------------------------------------------
sada c aprovação do COngresso ENENDA: 2P0053Z-2
Nacional. ROSA PRATA PMDB
.--------.~------'"---~-----=,~--- Art. 20 _ § 3g _ Suprima-se "... das respec1:ivas Assem-

bléias Legislativas" e :faça no singular a expressão "das popu
lações dire'tamente interessadas". dando-se a seguinte redação:

Art. 20
§ 3g -_ Os Estados podem incorporar-se entre si.

subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros. ou
:fOrnk'lrCl\\ novos Estados. mediante aprovação da população dire
tmllente interessada. através de plebiscito. e do COngresso
Nacional.

popuãaeões diretamente intcres-IPlebiSCitO. e do
sada r- através de plebiscito. e Naciollc.l.
do COngresso Nacional. -------------------------------

ENENDA: 2P01Z63-9 I .j:>..

VIRGÍLIO GALASSI PDS
Dê-se ao par~gr:.rl'o 3 do artigo 20 a seguinte redação.
§ 3 Os Estados podem incorporar-se entre si. subdivivos

Estados. mediante plebiscito das populações que habitem as
áreas diL'"C'tãlllcn'te interessadas e aprovação do COngrasso
N.1cional.

HEF.: 3-1-0-020-04-00-*
§ 4~ Lei complementar

disporá sobre a criação de Ter
ritório. sua trans:formação em
Estado ou sua reintegração ao
Estado de origem.

I I I -~--~-~~- ~,~,~-~---,~~-I ~ ,-- I

--~~,-~~~I I
kj.t:;r'.: ;J-1-U-U'<:U-U:;'-UU-;l< IREF.: 019-05-00-*

§ 5g Os Estados. o § 5g lDÊNTICO
Distrito Federal, os Territó-
rios e os Municipios poderão
ter simbolos próprios.

1__- , _ • ... I I~

ElIENDA: 2P01793-2
mURO MIRl\NDA PMDB

El:IENDA ADITIVA
AçLcscen'te no Art. 20 o § 6
t) p,~m>oal :iI sCJ:viço do Poder Executivo da administração

HEF.: 3-1-0-020-06-00-*
I. I I ~~_ ..

I I --'_ _ __<~--------..~_~""_-'" ~"'" _"-__~_.... ..,, _=-_- ~ __n ~ ......_ I
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REF.: 3-1-0-0Z0-06-00-*<COnt.>

REF.: 3-1-0-021-00-00-*
, Art. 21. À União, aos

Estados, ao Distrito Federal e
aos Municipios é vedado:

REF.: 3-1-0-021-00-01-*
I - adotar religião,

subvencioná-la, embaraçar-lhe o
exercício ou manter com seus
representantes relações de de
pendência, ressalvada a colabo
ração de interesse público. na
:forma da lei;

REF.: 3-1-0-0Z1-00-02-*
11 - recusar :fé aos

documentos públicos.

REF.: 3-1-0-021-00-03-*

'EMENDAS DO CENTHÃO

REF.: 020-00-00-*
Art. 20. IDÊNTICO

REF.: OZO-00-01-*
I - estabelecer cultos re

ligiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes
o exercicio ou manter com eles
ou seus representantes relações
de dependência ou aliança, res
salvada a colaboração de inte
resse público. na :forma .da lei;

HEF.: 020-00-02-*
II - recusar :fé aos docu

mentos públicos;

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

direta da União, Estados, Municípios, Territórios e Distrito
Federal não poderá ultrapassar a 1 x da população total destas
unidades admins'tradoras e nem tampouco seus gastos com pessoal
poderão exceder So x dos respectivos orçamentos.

El~A: 2P006QZ-6
CHICO HUMBERTO PDT

E"menda Aditiva ao Artigo 21
Artigo 21 _ " " ..
l"tem I _ " " ..
Item XI " ..
Item 11 :: O uso de recursos públicos em prolllOçãO ou propa

ganda de governos. ministérios. secretarias e autarquiats em
qualquer meio de comunicação.

VI



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO lI! - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE'CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-2-0-000-00-00-*
CAPÍTULO 11
DA UNIÃO

REF.: 3-2-0-022-00-00-*
Art. ZZ. Incluem-se

en"tre os bens da União:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: OZ1-00-00-*
Art. Z1. Incluem-se entre

os bens da União:

EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2POOZ10-0
TITO COSTA PMDB

Emenda IllOdi:ficati'l7a e lil.diti'l7a
Dispositivos emendados: artigos ZZ. ZZ-II. Z3-XVIII. Z4.

20-1. 39. 205 e 205 §1. todos referentes à questão de águas,
rios e lagos.

O inciso lI, do Art. 2Z, do Projeto, passa a "ter a seguin
te redação:

Art. 22••••
Ir _ os lagos e quaisquer correntes de ágml em terrenos do

seu domínio, ou que banhem mais de \Il1\ Es"tado, constituam limi
te com outros paises ou se estendam a território estrangeiro;
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais estejam subja
centes ao território de mais de \Il1\ Estado; e as águas super:fi
ciais e subterrâneas si"tu.':l.das nos Territórios.

Inclua-se, no art. 22. do Projeto. o § 3g. com a seguinte
redação:

Art. 22••••
§ 32 A União poderá trans:ferir para o domínio municipal as

águas de interesse exclusivamente local, situlil.das nos
Territórios.

O inciso XVIII. do art. 23. do Projeto, passa a ter a se
guinte redação:

Art. 23. • ••
XVIII _ de:finir a poli"tica e o sistema. nacional de geren

ciQlllento de recursos históricos. os critérios de outorga dos
usos das águas, iãs águas particulares e os direitos e deveres
de seus proprietários.

Ao parágra:fo único, do art. 24, do Projeto, acrescente-se
o periodo:

Art. 24. • •.
Parágra:fo único ( ••• ). é permitida a legislação sobre

águas, supletiva e complementar, respeitada a lei :federal.
O inciso I. do art. ZO, do Projeto. passa a ter a seguinte

redação:
Art. 28 .......
I _ os lagos em terrenos do seu domínio, as correntes de

águQ que neles tenham nascente e :foz, e as águas subterrâneas
cujos depósitos naturais estejam subjacentes exclusivamente ao
seu território, excetuadas as águas que. em virtude de lei :fe-

0\'
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PROJETe DE CONSTITUIÇÃO DiENDr.s DO amRÃO EHENDr.s COLETIVr.s EMENDAS INDIVIDUAIS
1--- I I I I

REF.: 3-2-0-02Z-00-00~(COnt.)

REF.: 3-2-0-022-00-01-~ REF.: 021-00-01-~

I - as terras devolu- I - QS terras devolu'tas
tas indispensáveis à defesa das indispensáveis à defesa das
:fronteiras, às :fot:ti:ficaçêíes e :Eronteit:as, das :forti:ficaç(Ses e
construções militares, às viQS cons'truções militares, das vias
de comunicação e à presexvação :federais de comuniCQção e à
ambiental; preservação ambiental por ela
------------------------------- definidas em lei;

deral, sejam particulares.
Inclua-se, no Art. 26, do Proje'to, o inciso VI, com Q se

guinte redação:
Art .. 20. lo""

VI os que a'tualmente lhes per'tencem ou que lhes vierem Q

ser atribuidos.
Inclua-se, no Art. 26, do Projeto, um Parágra:fo linico com

a seguinte redação::
Parágra:Eo linico. As COnstituições Estaduais poderão 'trans

:ferir para o domínio municipal as águas de interesse exclusi
vamente local.

Inclua-se, no Art. 39, do Projeto, um 962, com Q seguinte
redação:

Art. 39 ••••
§ 6!! Incluem-se entre os bens do Dis'trito Federal:
I _ os lagos em terrenos do seu dominio, as correntes de

água que nele têm nascente e :foz, e as águas subterrâneas cu
jos depósitos naturais estejam subjacentes exclusicamente ao
seu território, exee'tuadas as águas que, em virtude de lei :fe- I ....:I
deral, sejam particulares; e

II _ os que a'tualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a
ser atribuídos.

O § 12 , do Art. 205, do Projeto, passa a ter Q seguinte
redação:

Art. 205. • ••
9 12 A lei poderá atribuir aos Estados Q outorga de con

cessão para o aproveitamcn'to de potenciais de energiãl elétriCQ
existentes em seus respectivos territórios, ebedeeddas as nor
mas deste artigo.

Inclua-se, no Art. 205, do Projeto, um 9 32, com ãI seguin
te redação:

Art. 205 ••••
§ 32 As disposições sobre jazidas, minas e recursos mine

rais somente se aplicam às águas subterrâneas com propriedades
e caracteristicas especiais, definidas em lei.



$SEHIlLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

'1jfTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~ROJETO DE: CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-2-0-022-00-02-*
11 - os lagos, rios e

quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, cons
tituam limites com outros paí
ses ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham,
as terras marginais e biS praias
:fluviais;

REF.: 3-2-0-022-00-03-*
111 - as ilhas :flU9i

ais e lacustres nas zonas limí
tro:fes com outros países; as
ipraias marítimas; as ilhas oce
âni~s e as marítimas. excluí
das as já ocupadas pelos Esta
dos e MUnicípios;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 021-00-02-*
II - IDÊNTICO

REF.: 021-00-03-ll<
III - IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS E:HENDAS INDIVIDUAIS

E:HENDA: 2P00106-0
HENRIQUE CÓRDOVA PDS

suprimam-se do inciso 11, do Artigo 22. do Proje"to de
Constituição, QS palavras "QS 'terras llIQrginais" en'b:e 1;1 vírgu
la e ~'e as praias :fluviais".

EMENDA: 2P005Z1-?
CLÁUDIO ÁVILA PFL
Emenda modi:Eicativa
Disposto emendado: inciso III do art. 22
Dê-se ao inciso 111 do art. 22 1;1 seguinte redação:
III as ilhas :fluvias e lacustres nas zonas limitro:fes com
outros países e as marítimas, excluídas as litorâneas já inte
gradas ao patrimônio dos Estados, dos Hunicípios ou dos parti
culares;

00

REF.: 3-2-0-022-00-04-* REF.: 021-00-04-*
IV - os recursos natu- IV - os recursos naturais

rais da plata:forma continental; da plata~~ contine~tal e da
------------------------------- zona econolt\1ca exclus1va;

------------------~-----------

EMENDA: 2P00010-5
DIONfsIO HAGE PFL

Dê-se ao texto do inciso IV do Art. 22 do Projeto de Cons
tituição <A), Q seguinte redação-:

"Art. 22. Incluem-se entre os bens da União:
IV _ os recursos naturQis dQ plata:forma continental e da

Zona Econômica Exclusiva;"

E:HENDA: 2P01206-0
AMAURY HULLER PDT

Emenda aditiva
Inclua-se no lõlrtigo 22, o inciso IV, renumerando os

demais:
"IV _ A Floresta Amazônica, o Pantanal Hatrogrossense, a

Serra do Mar e a II\Qta Atlântica e la Zona Costeira".

REF.: 3-Z-0-0Z2-00-05-*
V - O mar terri"torial;

REF.: 3-2-0-022-00-0&-*
VI - os terrenos de

REF.: 021-00-05-*
V - IDÊNTICO

REF.: 021-00-06-*
VI - IDÊNTICO

EMENDA: 2P010112-3
KOYU IHA PHDB
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!lO.'.llth~ e "CUS ;\c,.rcscidos; I ------==--,--,,-,~.,~---~,---~-,-=-=-- Dê-se ao inciso VI do art. ZZ Q seguinte red~ção:

Art. ZZ _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VI _ Todo terreno de marinlm e seus acrescidos que estejam ha
bitados e recebam ben:feitorias de terceiros, :ficará isento do
p~g=ento das taRas de laudêmio, ocupação e :foro.

Et~A: ZP01995-1
GASTONE RIGHI PTB

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Artigo ZZ , item VI.
Substitua-se Q redação do inciso VI do art. ZZ por:
J.\r't. 22 ,. """" ..
VII os-terrenos de marinha "considerados como interesse

para segUrança nacional, constituindo-se os demais patril1lÔnios
dos municipios".

flEf' • g 3--2-0- 022--00-07-* IREF .: OZ1-00-07"*
lJlI ~ os recursos mi" VII - os po·tenciais de e~'

;;c·n:d.s: e os potenciais de enez-- nergia hidráulica;
fl,ia ltidr6tllica;

~I I

\O

1'''--'_'"__ 0 - ,----~~~------=----~.---

HEF.: OZ1-00-00-*
VIII ~ as cavidades natu

rais subterrâneas de interesse
cienti:fico ou 'turistico. assim
como os sitios arqueológicos e
pré-históricos;

l'IEf' ": 3-;Z-O-OZZ-OO-OG-*
VIII - QS cavidades

\,;xt"t!.t"Lds subtel"râncas, assim
"-,'Oh\CJ os sitios at:queológicos e
pre--históricos;

.~~-,~--~~~-~~-~~~,~- ,I., 1--

-I I
~EF.: 3-2-0-022-00-09-*

IX - o subsolo;

.~'~~~~--.~~ I------~-~-~·

PMDB
EMENDA: 2P01G'3-~
SIGMARINGA SEIXAS

EMENDA MODIFICATIVA
Art. ZZ, X, do Substitutivo da Comissã de Sistematização
Dê-se ao item X do art. ZZ od Substitutivo a seguinte

redação:
Art. ZZ - Inclua-se entre os bens da união:
I a IX -

X - as terras ocupadas pelos indios;

'REF.: 021-00-09-*
IX - IDÊNTICO

.--" ~~.'-----~-- -- -- -- - I I· -- I I
REF.: 3-2-0-022-00-10-*

X ~ as terras de posse
irneí~oLlal, onde se ~cham penna
,~l:;ni"ç:h~el1te localizõldos os il\

dios~

-=-___ _ _ _'-' J L-=-. I I
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REF.: 3-2-0-022-00-11-* IREF.: 021-00-10-*
XI - os bens que a- X - IDÊNTICO

tualmente lhe pertencem ou que -------------------------------
lhe vierem a ser atribuídos.

REF.: 3-2-0-02Z-01-00-* REF.: 021-01-00-*
§ 12 É assegurada aos § 1~ Ê assegurada. na :forma

Estados, ao Distrito Federal, da lei, à União ou a órgão de
aos Municípios e órgãos da ad- sua administr~ direta, aos
ministração direta da União, Estados, ao Distrito Federal, e
nos termos d:it lei, p:ilr'ticip:itção aos Munic:ipios, participação no
no resultado da exploração eco- resultado da eRPloração econô
nômica e do aproveitamento de mica de petróleo e de gás natu
todos os recursos naturais em ralo em seus territórios, bem
seus territórios, bem como na como de recursos minerais da
plata:forma continentl'll e no lIIar plata:forma continental e da
territorial respectivos. Zona Econômica exclusiv.a que
------------------------------- lhes corresponda.

EMENDA: 2P00016-9
DIONÍSIO HAGE PFL

Dê-se ao 'teJrto do § 12 do Art. ZZ do Projeto de. constitui
ção <A>, Q seguinte redação:

"Art. ZZ. Incluem-se entre os bens da União:
§ 12 _ É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal, aos

Municipios e órgãos da ~ministrQção direta da União, nos ter
mos da lei, participação no resultado da exploração econômica
e do aproveitamcnto de todos os recursos naturais em seus ter
ritórios, bem como na plata:forma continental, no llIar territo
rial e na Zona Econômica Exclusiva respectivos".

EMENDA: 2P00779-1
OSVALDO MACEDO PHDB

Emenda Hodi:Eicativa
Dê-se ao § 1l! do art. 22 do Titulo II a seguinte redação:
,,§ 12 _ É assegurada aos Es'tados, ao Distrito Federal, aos

Municípios e órgãos da ;administração dire'ta da união, nos "ter
mos da lei, compensação :financeira com base no resultado da
eJ(})loração econômica de todos os recursos h:i.dricos-energéticos
e minerais. inclusive pedras preciosas, em seus territórios,
bem como na plata:Eorma continental e no mapa territorial
respectivos."

EMENDA: 2P01397-0
SÉRGIO SPADA PHDB

sUprima-se o § 1e do art. 22, acrescen'tando-se, em contrQ-
partida, ao art. 205. o seguinte § 32:

"Ar"t.. 205.. .. .. to li> " ..

§ 1~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 22 .
§ 3g É assegurada aos Estados, ao Distri'to Federal e aos

Municipios, nos termos da lei, participação no resultado da
exploração econômica e do aprovei'tõlmento de petróleo, de gás
natural, de recursos h:i.dricos, para geração de energia hidre
létrica, e do átomo, par:l ger;ação de energ:iQ nuclear, realiza
dos em seu território, bem como na plata:Eorma continental e no
lIIar teritorial respectivamente.

EMENDA: 2P01903-0

....o
I
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REF.: 3-Z-0-0ZZ-01-00-*<COnt.>

REF.: 3-Z-0-022-02-00-*
§ Z~ A :faixa interna

de até cento e cinqüenta quilô
metros de largura. ao longo das
:fronteiras terrestres, designa
da como :faixa de :fronteira. é
considerada :fundamental para a
defesa do território nacional.
e sua ocupação e utilização se
rão regulamentadas em lei
complementar.

EMENDAS 00 CENTRÃO

REF.: 021-02-00-*
§ -Zg IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

.rosá CARLOS GRECCO PMDB
Suprimir o § 19 Qrt. 22 e incluir parágra:Eo novo no art.

207.
''Parágra:Eo. • • É assegurada aos Estados, ao Distrito Fe-

deral. aos Municípiõs e órgãos da administração direta da U
nião. nos termos da lei complementar. participação pela explo
ração econômica e aproveitamento pela União das jazidas de pe
tróleo e gás natural em seus territórios. bem como na plata
:forma continental e no mar territorial respectivos.'

EMENDA: 21"00030-4
OSVALDO BENDER PDS

Emenda Modi:ficativa
Disposi1:ivo Emendado: Artigo ZZ, § zg (Projeto A)
O § -Z2 do Art. 2-Z do Projeto de Constituição (A) passa la

ter a seguinte redação:
Art. Z2
§ zg A :faixa interna de cento e cinquenta quilômetros de

largura, paralela à linha divisória terrestre do território
nacional. é considerada indispensável à de:Eesa das :fronteiras
e será designada como :faixa de :fronteira. con:Eorme dispuser
lei complementar.

I-'
I-'

EMENDA: 21"00633-0
ROBERTO CAMPOS

DISPOSITIVO EMENDADO:
2g

PDS
Título II. capitulo II, art. 22. §

Dê-se a seguinte redação:
Art. 2-Z
§ 12

§ 2g _ A :faixa interna de 25 quilômetros de largura. paralela
la linha divisória terrestre do Território Nacional é conside
rada de interesse especial para a de:Eesa das :fronteiras, con
:fome o disposto em lei complementar. que poderá estendê-la até
50 quilômetros nas regiões de escasso povoamento. A lei com
plementar preservará o exercicio normal das atividades econô
micas, e disporá sobre os casos especi:ficos em que se podem
estabelecer restrições temporárias. com base em exigência com
provada de segurança nacional.

EMENDA: 21"009&3-8
RE»ATO JOHNSSON PMDB

Dê-se aos §§ 12 e 2g do art. 22, do Projeto de COnstitui
ção, nova redação e numeração. adicionando-se os §§ 3g e 42

Art. 22 Incluem-se entre os bens da União:
§ 12 _ É- assegurada. na :forma da lei, à união ou. a órgão
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PHDB
dQ organizQção do Estado. capitulo II - DãI

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF. r 3-Z-0-0ZZ-0Z-00-J'i<Cont. >

REF.: 3-2-0-022-03-00-.

EMENDAS DO o:'"1rrRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

de sua ãldministração diretãl. aos Estados. ao Distrito Federal
e aos Municipios. particpação no resultado dãl exploração eco
nômica de petróleo e de gás natural. em seus territórios. bem
como de recursos minerais dl;l pla'ta:fornt::l continentaL e da zona
economica que lhes corresponda.

§ Z~ _ É l;lssegurãlda. na:form:a da lei. compensação :fillãln
ceira aos Estados e Municípios cujos territórios:forem afeta
dos pela u'tilizl;lção de recursos naturais. para :fim de geração
de energia elétrica.

§ 3~ _ A União 'trans:ferirá :aos Estados e Municipios afeta
dos os recursos :financeirosque a ela couberam a titulo de com
pensaçãe em aproveitamentos de recurSos hidricos realizados
por acordos interl\QCionais.

§ 4~ _ A :faixa interna de até cento e cinqueJ);tâ-quilôme
tros de largura; ao longo das :fronteiras terrestres. designa
dos como :faixa de :fronteira. é considerada :fundamental para a
de:fesa do território naciollãll; e sua ocupação e utilização se
rão regulamentadãls em lei.

EMENDA: 2P01&2&-O
MARLUCE PINTO PTB
AParágra:fo Z~ do Art. Z2

A :faixa interna até o limete de c:inquenta quilômetros de
largura. ao longo das :fronteirãls terrestres. designada COIllO
:faixa de :fronteirbl. é consideradbl :fundl;lmental para a de:fesa do
território nacional. e' sua oc:upl;lção e utilização serão regula
mentadas em lei complementar.

EMENDA: 2P00727-9
GIL CÉSAR
No Título 111
União:
Acrescente-se ao Artigo 22. o seguinte parágrafo:
§ 3~ - A Título de indenização. na :fOrnt::l da Lei. parcela do
resultado da exploração dos recursos Ildnerais será reservada
para constituir um Fundo de Exaustão destinado Q apoiQr o de
senvolvimento sócio-econôlldco dos Hunicípios onde se localiza
a jazida.

EMENDA: 2P00024-1
SÓLON BORGES DOS REIS PTB
Acrecente-se ao artigo 22 <capítulo II. Titulo III> o seguin
te parágrafo que passa a ser o terceiro desse artigo:
Art.
§ 3~ _ são vedados empreendimentos iIIlObiliários e construção
de muros e cercas. de qualquer natureza. em terrenos públicos

~

I
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PROJEto DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-2-0-022-03-00-*<COnt.>

REF.: 3-2-0-022-99-00-*

REF.~ 3-2-0-0Z3-00-00~

Ar1:. 23. COmpete
União:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 022-00-00-*
à I Art. 22. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ou particulares. inclusive alodiais. que impeçam o livre aces
so às praias. salvo caso de áreas consideradas de interesse da
Segurança Nacional.

EMENDA: 2P00701-5
MAURÍCIO FRUET PHDB

Inclua-se. como parágra:fo do art. "Z2. do Projeto de COns
tituição. o seguinte despositivo:

Art .. 22 "' ..
§ A união indenizará os Estados e Hunicipios. cujos ter

ritóriõsso:freram inundações decorrentes da construção de usi
nas hidrelétricas. proporcionalmente à área territorial inun
dada. observada a importância minimamensal de quatro e um por
'cento. respectivamente. do total au:ferido com o :fornecimento
de energia elétrica das re:feridas usinas.

'"""w

I

REF.: 3-2-0-023-00-01~

: I - manter relações
com Estados estrangeiros e par
ticipar de organizações inter
nacionais;

REF.: 022-00-01-*
I - IDÊNTICO

REF.: 3-2-0-023-00-02-* IREF.: 022-00-02~, -
e celebr~Ia-p:::larar a guerra ~~_=_~~~~:~~~ _. .
----r--------------------------
REF.: 3-2-0-0Z3-00-03-*

I III - assegurar a de-
:fesa nacional;

REF.: OZ2-00-03-*
III - IDÊNTICO

REF.: 3-2-0-023-00-04~ REF.: OZ2-00-04-*
: IV - permitir. nos ca- IV - permitir. na :forma e

sos previstos em lei complemen- nos casos previstos em lei com
tar. que :forças estrangeiras plementar. que :forças estran
transitem pelo território na- geiras transitem pelo territó
ciorlal ou nele pezmaneçam tem- rio nacional ou nele pezmaneçam
por;triamente. sob o comando de temporariamente;

EMENDA: 2P00369-9
OSVALDO SOBRINHO PHDB
Dê-se ao Inciso IV do a.rt. 23 do Projeto de COnstituição <A>.
a seguinte redação:
Art. 23. COmpete a união:

IV _ permitir. nos casos previstos em lei complementar. que
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autoridades brasileiras; 1 _

:forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temprorariamente.

EMENDA: 2P01162-4
EDUARDO MOREIRA PHDB

Dê-se ao inciso 11 do Art. 59 do Projeto de Constituição
(A), a seguinte redação:

Art. 59 _ Ê da competência exclusiva do COngresso
Nacional:

I .
11-_ autorizar o Presidente da República a declarar a

guerra ou celebrar a paz.
Em decorrência, con:forme o § ~ do Art. 23 do Regimento

Interno da Assembléia Nacional consti'tuinte, Dê-se ao Inciso
XVI do Art. 95 do Projeto de Constituição (A), a seguinte
redação:

Art. 95 _ COmpete 00 Presidente da República, l\ãI :forma e
nos limites desta consti'tuição:

XVI _ permitir que :forças estrangeiras amigas transitem
pelo território nacional ou nele permaneçam tCll\porariamente.

Em decorrência, também con:forme o § 2~ do Art. 23 do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional consti'tuinte, dê-se ao
Inciso IV do Art. 23 do Projeto de constituição, Q seguinte
redação:

Art. 23 COmpete a União:
IV _ pC"rmitir, nos casos previstos em lei complementar,

que :forças estrangeiras amigas transitem pelo território na
cional ou nel permaneçam tenporarililll\Cnte.

~

-I>-

REF.~ 3-2-0-023-00-05-*
I} - decretar o estado

de sitio, o estado de defesa e
a intervenção :federal;

REF.: 3-2-0-023-00-06-*
I}I - autorizar e :fis

calizar a produção e o comércio
de material bélico;

REF.: 3-2-0-023-00-07-*
I}II - emitir moeda;

REF.: 022-00-05-*
V - IDÊNTICO

REF.: 022-00-06-*
VI - IDÊNTICO

REF.: 022-00-07-*
VII - IDÊNTICO
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PHDB
X e XI, A, do art. 23 do Projeto
Q ter Q seguinte redac;:ão.

REF.: 3-2-0-023-00-00-'" IREF.: 022-00-00-*. . -
reservas V~i~i:d~~S~~a: ~:::_=_:~~~:~~ _
:fiscalizar as operações de na
tureza :financeira, especialmen
te as de crédito, câmbio e ca
pitalização, bem como as de se
guros e de previdência privada;

REF.: 3-2-0-023-00-09-* IREF.: 022-00-09-*
IX - elaborar e execu- IX - IDÊNTICO

tar planos nacionais e regio- -------------------------------
nais de desenvolvimento econô-
mico e social, aprovados pelo
Congresso Nacional;

REi'" .: 3-2-0-023-00-10-* IREi'".: 022-00-10-*
X - manter o serviço X - IDÊNTICO

postal e o correio aéreo nacio- -------------------------------
nal;

EHENDA: 2P012S~-6

MANOEL CASTRO PFL
O Inciso IX do Art. 23 passQ a ter Q seguinte redação:
"Art. 23 _ Compete à União:
IX _ elaborar e executar planos nacionais e regionais de

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e so
cial aprovados pelo Congresso Nacional;

EMENDA: 2P0020S-6
GONZAGA PATRIOTA
EHENDA SUBSTITUTIVA aos itens
de Constituição, que passarão
Art. 23 _ Compete Q União:
I _ ( •••
II _ ( •••
III _ ( •••
IV _ ( •••
V _ ( •••
VI _ ( •••
VIII _ ( •••
VIIII _ ( •••
IX ( •••
X :::: Impl:mtar, manter e explorar, em regime de monopólio do
Estado, os serviços públicos de telecomunicações, comunicação
de dados, inclusive trans:fronteiras, comunicação postal e
telegr6:fic:a e o correio aéreo nacional.
XI _ Explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:
A _ Os serviços de radiodifusão.

EMENDA: 2P00726-1
OSmU.DO LIMA FILHO PHDB
Titulo III - Da organização do Estado
capitulo II - Da União
Onde se lê:
Art. 23 - Compete a União:

......
VI

I
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~~. I .1-. I I

REF.: :-Z-O-023-00-10~(Cont.)

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:
a> os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de
Telecomunicações, radiodi:fusão e transmissão de dados;
b> •••
NOVA REDAÇÃO:
Art. 23 - Compete à União:
X - manter o correio aéreo nacional e explorar diretamente os
serviços postais e os serviços públicos de Telecomunicações,
inclusive transmissão de dados;
XI - explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodi:fusão;

EMENDA: 2P00001-1
MANOEL RIBEIRO PHDB

Introduza-se no Projeto de Consti'tuição da Comissão de
sistemati:z:açfio as seguintes alterações:

I _ Dê-se ao item x e à alinea a do item Xl: do art. 23 a I ~

seguinte redação: 0\

"Art. 23. Compete à União:
X _ manter o correio aéreo nacional, explorar diretamente

o serviço postal e os serviços públicos de 'telecomunicações,
inclusive transmissão de dados, e permitir a execução dos ser
viços privados de telecomunicações;

XI _ explorar diretamente ou mediante concessão ou
permissão:

a> os serviços de rádio e televisão;"
11 _ Acrescente-se ao Qr't. 207 o seguinte item:
"Art. 207. Constituem monopólio da União:
VII _ a exploração dos serviços postais e dos serviços pú

blicos de telecomullicações, inclusive transmissão de dados."
III _ Dê-se ao § za e ao § lJ~ do art. 256 a seguinte

redação:
"Art. 256. É assegurada aos meios de comunicação Q11Ipla li

berdade, nos termos da lei.
§ 2~ Os meios de comunicação de massa não podem, direta ou

indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, público
ou privado.

§ lJ~ É assegurada a prestação de serviços de informações
por entidades de direito proivado, através de rede pública."

IV Acrescente-se ao ato das disposiçõer' Constitucionais
Gerais e-Transitórias o seguin~e artigo:

"Art. As concessões de serviços públicos de telecomunica
ções atualmente em vigor :fi= mantidas nos 'termos :fixados,
pelos prazos nelas estabelecidas."

--..,. I I or"_~;:- I ,



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 111 - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-2-0-023-00-11-~

XI - explorar direta
mente ou mediante concessão ou
pe.nnissão:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: OZZ-OO-11-~

XI - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIBUAIS

EMENDA: 2P00675-2
PERCIVAL MUNIZ PHDB
Emendól Hodi:ficativól e AtitiVól
Modi:fica o inciso XI do art. 23 suprimindo as SUólS óllíne:as e
adicionando novo inciso XII renUlllerlando-se os demais.
Ar"t,. 23.. • .
XI _ Explorar diretamen'te os serviços de telecomuniCélÇÕes e
transmissão de dlados.
XII _ Explorar diretamente ou mediante concessão ou permissQo.
ól) _ Os serviços de radiodi:fusQo;
b) _ Os serviços e ins'talQÇÕes de energ.ia elé'tric:a e o apro
vei'tamento energético dos cursos de água;
c) _ A navegac;:áo aérea. ;aeroespacial e a in:fra-estrutura
aéroportuária;
d) _ Os serviços de trlansporte :ferroviário e aquaviário entre
portos brasileiros e :fronteiras nacionais. ou que transponham
os limites de Estado ou Terri'tório;
e) Os serviços de 'transporte rodoviário intere:s'tlaclual e in-
ternãcional de passageiros;
:f) _ Os portos marítimos. :fluviais e lacustres;

EMENDA: 2P00730-9
AROLDE DE OLIVEIRA PFL
EMENDA ADITIVO-SUPRESSIVA
Dispositivo emendado: caput e le'tra "a" do item XI do artigo
23.
- O caput e a le'tra "a" do i'tem XI do artigo 23 do Projeto de
Constituição pass~ la 'ter la seguinte redação:
XI - explorar. diretamente ou mediante autorização. permissão
ou concessão:
a) os serviços de telecomunicações;

EMENDA: 2P00772-lf
JOSÉ COSTA PMDB

Na :forma do artigo 3.. lI. da Resolução no. 3. de 5 de ja
neiro de 1900. da Assembléia Nacional Constituinte. renumera
dos os demais itens. dê-se aos itens XI e XII. aline:a "a". do
artigo 23 do Projeto de Constituic;:áo da Comissão de Sistemati
zação lil seguinte redac;:áo:

Art. 23 •••••••••
XI _ eXplorar diretamente os serviços tele:fônicos e

'telegrá:ficos. inclusive o de transmissão de dados;
XII _ explorar diretamente, ou mediante concessQo ou

pe.nnissão:
a) os serviços de radiodi:fusáo sonorlil, de televisão e de

mais serviços de telecomunicações;

......
-....)
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REF.: 3-2-0-0Z3-00-11-.<COnt.>

REF.: 3-2-0-0Z3-00-11-a
a) os serviços nacio

n:llis. interes'ta<1uais e interna
cionais de telecomunicações.
radiodi:Eusão e "transmissão de
dados;

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 022-00-11-a
a) os serviços de 'telecomu

n:i.caçóes e de. rad:i.od:i.:f'usão;

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

b ) ••••••••••

EMENDA: 2POOZOS-6
GONZAGA PATRIOTA Pl1DB
EMENDA SUBSTITUTIVA aos itens X e XI. A. do art. 23 do Projeto
de consti:tuiç:ão. que passarão a ter a seguinte red:ilÇão.
Art. 23 _ COmpete a União:
I _ ( •••
11 _ <•••
111 _ ( •••
IV _ ( •••
V _ ( •••
VI _ <•••
VIII _ ( •••
VIIII _ ( •••
IX ( •••
X :: Implantar. l1\<'lnter e e:xplorar. ellI regime de monop6lio do
Estado. os serviços públicos de telecomunicações. comunicação
de dados. inclusive trans:fronteiras. comunicação postal e
telegrá:Eica e o correio aéreo nacional.
XI _ Explorar diret;mcnte ou mediante concessão ou permissão:
A _ Os serviços de radiodi:Eusão.

EMENDA: 2P00694-9
MOEMA SÃO THIAGO PDT

Emenda Modi:Eicativa
Dispositivo Emendado: alinea "a" it"elll XI _ Art. 23
Título 11 _ capitulo 11 _ da união
A alínea "a" _ Item XI do Art. 23 passa a ter a seguinte

redação:
"Ar't.. 23 11I " " ..

XI 'to ..

a) os serviços de telecomunicações"

.....
00

EMENDA: 2P00709-1
NELSON JolEDEKIN

Dê-se ao Ar"t. 23. item XI.
Art. 23 _ compete ~ União:

PtIDB
le"tra "a" a seguinte redação:

.................................................... " " .
XI _ e:xplorar diret;mcnte ou mediante concessão ou

permissão:
a) Os serviços de Telecomunicações

EMENDA: 2POO7Z6-1
OSNALDO LIMA FILHO PtlDB
Título 111 - Da organização do Estado
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EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Capitulo Ir - Da União
Onde se lê:
Art. 23 - Compete a União:
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - eJq)lorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:
a) os serviços nacionais. interestaduais e internacionais de
Telecomunicações. radiodi:Eusão e transmissão de dados;
b) •••
NOVA REDAÇÃO:
Art. 23 - Compete à União:
X - manter o correio aéreo nacional e explorar diretamente os
serviços postais e os serviços públicos de Telecomunicações.
inclusive transmissão de dados;
XI - eJq)lorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodi:Eusão;

EMENDA: 2P007a7-2
ALOíSIO VASCONCELOS PHDB

Dê-se à alínea "a" do item XI do art. 23 do Projeto de
Constituição da Comissão de sistematização a seguinte redação:

"Art. 23 _ Compete à União:

XI _ explorar diretamente ou mediante concessão ou
permissão:

Q) os serviços de telecomunicações;"

EMENDA: 2POOa01-1
MANOEL RIBEIRO PHDB

Introduza-se no Projeto de Constituição da Comissão de
sistematização as seguintes alterações:

I Dê-se ao item x e à alinea a do item XI do art. 23 a
seguinte redação:

"Art. 23. Compete à União:
X _ manter o correio aéreo nacional. explorar diretamente

o serviço postal e os serviços públicos de telecomunicações.
inclusive transmissão de dados. e permitir Q execução dos ser
viços privados de telecomunicações;

XI _ explorar diretamente ou mediante concessão ou
permissão:

a> os serviços de rádio e televisão;"
11 _ Acrescente-se ao art. Z07 o seguinte item:
"Art. 207. COnstituem monopólio da União:
VII _ a exploração dos serviços postais e dos serviços pú

blicos de telecomunicações. inclusive transnlissão de dados."
111 _ Dê-se ao § 2~ e ao § 4~ do art. 256 a seguinte

redação:
"Art. 256. É assegurada aos meios de comunicação ampla li-

.......
\O
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EMENDAS DO CEHI'RÃO EHEHDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

berdade, nos termos da lei.
§ zS! Os meios de comunicação de masSQ não podem, direta ou

indiret<llllCnte, ser objeto de monopólio ou oligopólio, público
ou privado.

§ lj~ É assegurada a prestação de servi.c;:os de in:formações
por entidades de direito proivado, a'través de rede pública."

IV Aa:escen'te-se :ao a'to das disposições Consti'tucionais
Gerais e-Transitórias o seguin'te artigo:

"Ar't. As concessõcs de serviços públicos de telecomunica
ções atualmen'te em vigor :ficam mantidas nos 'termos :fixados,
pelos prazos nelas estabelecidas."

EMENDA: 'ZP01077-6
FERNANDO SANTANA PCB
Emenda Aditiva

Aa:escente-se :ao artigo '23 do Projeto de Constituição o
inciso seguinte, dando-lhe nwneração devida e suprimindo-se,
consequentemente, da alínea "a" do inciso XI do mesmo artigo, I ~
as expressões '''telecomunicações'' e '''transmissão de dados":

Art. 23 _ Compete à União:
Il1ciso _ Explorar diretronente os servi.ços in'tercstad~is,

nacionais e internacionais de 'telecomunicac;:õcs e 'transmissão
de dados.

EMENDA: '2P01157-8
MARCO Hl\.CIEL PFL

Dê-se a le'trQ "Ia", do inciso XI, do artigo 23, la seguinte
redação:

"Ar't. 23. Compete Q união:
...................... li " ..

XI _ " " ..
a) os servi.ços de telecomunicações

EHENDA: 2P01683-9
RITA FURTADO PFL

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Arrt. '23, XI, (a)
Dê-se ao inciso XI, e sua alinea (a), do ltt'tigo '23, do

Projeto de consti-tuição da Comissão de sistemati%ação, a se
guinte redação.

Ar't" 23 ..
XI _ explorar diretamente ou mediante concessão, autoriza

ção ou permissão:
Q) _ os serviços de telecomunicac;:õcs;
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REF.: 3-2-0-023-00-11-b
b> os serviços e ins

talações de energia elétrica e
o aproveitamento energético dos
cursos de água;

REF.: 022-00-11-b
b> IDÊNTICO

EMENDA: 2P01301-3
FERNANDO VELASCO PHDB

Dá nova redação ao artigo 23, XI, "b', do Projeto de COns-
tituição, a seguir:

_ Art. 23 _
XI
b) -_os serviços e instalações de energia elétrica e o a

proveitamento energético dos cursos de água em articulação com
os Estados de si~~<r:\o de tais potenciais hidrenergéticos.

IV....

~ru:;NUA: 2POOG35-3
GUSTAVO DE FARIA PHDB

Dê-se ao art. 23 a seguinte redação:
Art. 23 COmpete à União:
XI _ explorar diretainente ou mediante concessão ou

pert.1issão :
c) a navegação aérea, aeroespacial, aquaviária e a infra

estrutura aeroportuária e portuária.
d) suprimir

-~--I_.. - IREF.: OZ2-00-11-c
c) IDÊNTICOaérea,

infra-

REF.: 3-2-0-0Z3-00-11-c
c> a navegação

aeroespacial e a
estrutura aeroportuária;

REF.: 3-2-0-023-00-11-d IREF.: 022-00-11-d. ~

transport=> oS%er~~~~s d: ~~_:~~~:~~ _

aquaviário entre portos brasi
leiros e %ronteiras nacionais,
ou que transponham os limites
de Estado ou Território;

-~~-~-, I

~~r.: ~-~-U-U,~-UU-11-e IREF.: 022-00-11-e
e> os serviços de e> IDÊNTICO

transporte rodoviário interes- ------------------------------
tad~~~ e internacional de pas-
sageiros;

1__- •• _ I I -~~~~ I~ I

REF.: 3-2-0-023-00-11-%
%) os portos mariti

mos, fluviais e lacustres;

REF.: 022-00-11-%
%) IDÊNTICO

~--------------------I

H~~-.: ~-~-U-OZ~-UU-1Z-~ IREF.: 022-00-12-*
XII - organizar e man- XII - IDÊNTICO

ter o Poder Judiciário, o Hi- -------------------------------
I I J ~_ ff n __ .".-_ ~ ~ I
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nis~ério Público e a Defensoria
Pública do Distri~o Federal e
dos Territórios;

REF.: 3-2-0-023-00-12-a

REF.: 3-2-0-023-00-13-*
XIII - organizar e

man~er a policia :federal. a po
lícia rodoviária e a
:ferroviária :federais. bem como
a polícia civil, a polícia mi
li~ar e o corpo de bombeiros
militar do Distri~o Federal e
dos Territórios;

REF.: 3-2-0-023-00-14-*
XIV - organizar e man

ter os serviços o:ficiais de es
tatística, geogra:fia e carto
gra:fia de Qmbi~o nacional;

REF.: 3-2-0-023-00-15-*
XV - exercer Q classi

:ficação, para efeito indicati
vo. de diversões públicas e de
programas de telecomunic:ac;:ões;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 022-00-13-*
XIII - IDÊNTICO

REF.: 022-00-14-*
XIV - organizar e manter os

serviços o:ficiais de estatisti
ca; geogra:fia. geologia e car
togra:fia de âmbito nacional;

REF.: 022-00-15-*
XV - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00772-4
JOSÉ COSTA PMDB

Na :forma do ~igo 3.. lI. da Resolução no. 3. de 5 de ja
neiro de 1900. da Assembléia Nacional constituin~e. remunera
dos os demais itens. dê-se aos i~ens XI e XII, alínea "a". do
artigo 23 do Proje~o de constituição da comissão de Sistemati
zação a seguinte redação:

~. 23 •••••••••
XI eXplorar diretamente os serviços telefônicos e

telegrá:E'icos, inclusive o de ~ransmissão de dados;
XII _ eRplorar díre~amente. ou mediante concessão ou

permissão:
a) os serviços de radiodi:fusão sonora, de televisão e de

mais serviços de ~elecomunicações;

b) ••••••••••

EMENDA: 2P01951-0
ANTÔNIO BRITTO PMDB

Suprima-se do inciso XV do artigo 23 a eRpressão "e de
programas de telecomunicações".

I
~
I
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REF.: 3-2-0-023-00-16-*
XVI - conceder lanis-

tia;

REF.: 3-2-0-023-00-17-*
XVII - planejar e pro

mover a de:fesa perm:;lnente con
t'ra as calamidades públicas,
especialmente as secas e as i
nundações;

REF.: 3-2-0-0Z3-00-10-*
XVIII - instituir sis

'te1IIa nacional de gerenciamento
de recursos hídricos e de:finir
critérios de outorga de direi
tos de seu uso;

EHENDAS DO CEmRÃO

REF.: 022-00-16-*
XVI - IDÊNTICO

REF.: 022-00-17-*
XVII - IDÊNTICO

REF.: 022-00-18-*
XVIII - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00216-0
TITO COSTA PHDB

Emenda modi:Eicativa e aditiva
Dispositivos emendados: artigos 22, 22-11, 23-XVIII, 24,

20-1, 39, 205 e 205 §1, todos referentes à questão de águas,
rios e lagos.

O inciso lI, do Art. 22, do Projeto, passa a ter a seguin
te redação:

Art. 22 ••••
11 _ os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do

seu dominio, ou que banhem mais de um Estado, constituam limi
te com outros países ou se estendam a território est'rangciro;
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais estejam subja
centes ao território de mais de um Estado; e as águas super:Ei
ciais e subterrâneas situadas nos Territórios.

Inclua-se, no art. 22, do Projeto, o § 3g, com a seguinte
redação:

Art. 22. • ••
§ 3g A União poderá trans:Eerir para o domínio municipal as

águas de interesse exclusivamente local, situadas nos
Territórios.

O inciso XVIII, do art. 23, do Projeto, passa a ter a se
guinte redação:

Art. 23 ••••
XVIII _ de:Einir a política e o sistema. nacional de geren

ciamento de recursos hist.1ricos, os critérios de outorga dos
usos das águas, às águas particulares e os direitos e deveres
de seus proprietários.

Ao parágra:Eo único, do art. 24, do Projeto, acrescente-se
o período:

Art. 24 ••••
Parágra:Eo único ( ••• ), é permitida a legislação sobre

águas, supletiva e complementar, respeitada a lei :Eederal.

~
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REI".: 3-2-0-023-00-"8~(Cont.)

EHENDlIS DO CENTRÃO EHE'ND1IS COLETIVlIS EMENDlIS INDIVIDUAIS

O inciso I, do art. 28, do Projeto, passa a ter a seguin'te
redação:

Art. 28 ••••
I _ os lagos em terrenos do seu domínio, as correntes de

água que neles tenham nascente e :foz, e as águas subterrâneas
cujos depósitos na1:urais estejam subjacentes exclusivamente ao
seu território, exce1:uadas as águas que, em virtude de lei :fe
deral, sejam particulares.

Inclua-se, no Art. 28, do Projeto, o inciso VI, com a se
guinte redação:

Art. 28 ••••
VI _ os que a1:ualmen'te lhes pertencem ou que lhes vierem a

ser atribuidós.
Inclua-se, no Art. 28, do Projeto, um Parágrafo único com

a seguinte redação::
Parágrafo único. As constituições Estaduais poderão trans

:ferir para o dominio municipal as águas de interesse exclusi
vamente local.

Inclua-se, no Art. 39, do Projeto, um 962, com a seguinte
redação:

Art. 39 ••••
9 62 Incluem-se entre os bens do Distrito Federal:
I _ os lagos em terrenos do seu dominio, as COrrentes de

água que nele têm nascente e :foz, e as águas subterrâneas cu
jos depósitos na1:urais estejam subjacentes exclusicamente ao
seu território, exee'tuadas as águas que, em virtude de lei :fe
deral, sejam particulares; e

II _ os que a1:ualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a
ser atribuidos.

O § .,g, do Art. 205, do Projeto, passa a ter a seguinte
redação:

Art. 205 ••••
9 .,g A lei poderá atribuir aos Estados a outorga de con

cessão para o aproveitamento de potenciais de energia elétrica
existentes em seus respectivos territórios, obedecidas as nor
mas deste artigo.

Inclua-se, no Art. 205, do Projeto, um 9 3g, com a seguin
te redação:

Art. 205. • ••
9 3!! As disposições sobre jazidas, minas e recursos mine

rais somente se aplicam às águas subterrâneas com propriedades
e carac1:eristicas especiais, de:finidas em lei.

I
~

I

REF.: 3-2-0-0Z3-00-"9-~ IREI".: 022-00-n9-*
XIX - instituir o sis- XIX - instituir diretrizes

tema nacional de desenvolvimen- para o desenvoJ.vimento urbano,

EMENDA: 2P0005S-"
LEZIO SATHLER PMDB

Alterar o Ar1:. 23, inciso XIX com a seguinte redação:
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to urbano, incluindo habitação,Iinclusive habitação, saneamento
saneamento básico e transportes básico e transportes urbanos;
urbanos, entre outros; -------------------------------

I •..
XIX instituir o sistema nacional de desenvolvimento ur-

bano, incluindo habitação s:meamento básico, trânsito e trans
porte, entre outros;

EMENDA: 2P0160a-1
ANNA MARIA RATTES PMDB
Dê-se no art. 23, do Projeto de Constituição "A", ti seguinte
redação ao inciso XIX, aditando-se o inciso xxv.
Ar't.. 23 'to ..

XIX instituir o sistema nacional de desenvolvimento urbano e
regi;nal, incluindo habitação, saneamento básico e tranportes
urbanos, entre outros;
XXV _ Constituir Governo Metropolitano nas regiões metropoli
tanas, nos 'termos que o Congresso Nacional definir;

REF.: 3-2-0-023-00-20-~

XX - estabelccer prin
cípios e diretrizes para o sis
tema nacional de transportes e
viação;

REF.: 022-00-20-~

XX - IDÊNTICO
EMENDA: 2P00056-9
LEZIO SATHLER PMDB

Alterar o Art. 23 no inciso XX. com ti seguinte reda~o:

Art. 23 Compcte à União:
I ......
XX- _ estabelecer principios e diretrizes para o sistema

Nacional de Trânsito e Transportes.

I
N
UI

I

REF.: 3-2-0-023-00-21-~

XXI - executar os
viços de polícia marítima,
rea e de :fronteira;

REF.: 022-00-21-~

s~=I ~_=_:~~:~~ _

REF.: 3-2-0-023-00-22-*
XXII - explorar os

serviços e instalaçõcs nuclea
res de qualquer natureza e e
xercer monopólio estatal sobre
a pesquisa. a lavra. o enrique
cimento e reprocessamento. a
industrialização e o comércio
de minérios nucleares e seus
derivados. atendidos os scguin
tes requisitos:

REF.: 3-2-0-023-00-22-a
a) toda atividade nu-

REF.: 022-00-22-*
XXII - IDÊNTICO

REF.: 022-00-22-a
a) IDÊNTICO

EMENDA: 2P01551-4
ANTONIO GASPAR PMDB
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clcar em território nacionlõll'-------------------------------
somente será admitida para :fins
paci:ficos e mediante aprovação
do Congresso Nacional;

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a alinea "a' do inciso XXII do artigo 23 a seguinte

redação:
"Art. 23.
XXII
a) as-atividades nucleares em território nacional só serão

admitidas para :fins paci:Eicos na :forma da lei.'

PHDB
inciso XXII. alinea "a". a seguinte

REF.: 3-2-0-023-00-22-b
b) sob regime de con

cessão ,Ju permissão. é ;nrtori
zada :.. utilização de radioisó
~opo~ para a pesquisa e usos
medicinais. ;agrícolas. indus
~i;ais e a~ividades análogas;

REF.: 022-00-22-b
b) IDÊNTICO

EMENDA: ZP01GOO-O
FÁBIO FELDMANN

Dê-se ao art. 23.
redação:

"Art. _ Compete à união:
)[:XII _ ,. .. ,. " ..
a) Toda atividade nuclear em território nacional somente

será admitida para :fins paci:Eicos e n\ediante prévia aprovação
do Congresso Nacional. vedando-se a importa.ção. transpori:e.
artlIã1Zena.mento e :fabricação de arte:fatos bélicos nucleares." I

N
0\

I

AJrtigo 23 _ ..
XXII ..
c) a-responsabilidade civil por danos nucleares indcpende

da existência da culpa.

REF.: 3-2-0-023-00-22-c IREF.: 022-00-22--c
c) a respclnsabiUdade c) IDÊNTICO

por danos nucleares indcpcnde -------------------------------
da exis~ência de culpa;

EMENDA: ZP010Z9-7
VINICIUS CANSANÇÃO

Hodi:fique-se o
termos:

PFL
Artigo 23. XXII. letra "c". nos seguintes

REF.: 3-Z-0-023-00-22-d EMENDA: 2P01G09-0
FÁBIO FELDMANN PHDB

Inclua-se no art. 23. inciso XXII. a seguinte alínea:
"Art. 23 _ Compete à união:

XXII " " ti ..

() -Proíbe-se no território nacional a instalação e fun-
ciona.mento de reatores nucleares para a produção de energia
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REF.: 3-2-0-023-00-22-d<COnt.>
elétrica. exceto para :finalidade cienti:ficas. 'v

REF.: 3-2-0-023-00-23-*
XXIII - organizar.

manter e executar a inspeção do
trabalho. na :forma do que dis
puser a lei;

REF.: 022-00-23-*
XXIII - IDÊNTICO

I
tS
I

(;H:~:ei~iczl

PMDB

à união:

II

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '0.'000000'0000000 II

~~~I

....................................... "e.eo"I:> .. "o<:oco<'ct>(;cJ ' J tI c':o':> o f
I

XXIV _ suprimir.

EMENDA: 2P00512-a
RUBEM BRANQUINHO

REDAÇÃO ATbAL
Art. 23 _ COmpe"te

ElIENDA: 2P01600-1
ANNA MARIA RATTES PMDB
Dê-se no ar"t. 23. do Projeto de Constituiç:!;\o; "l'." D @l 3~~;1íêl!ié~-::(''''

redação ao inciso XIX. adi"tando-se o incisQ :00".,
Ar"t. 23 "' .• ~ .. CQ(;>CQOO<jC( Cc ,,0;>000;>

XIX _ initituir o sistema nacional de desen~m!75'i,\1}~I!iI';:C) 'V!1:r"'~lit1'J ~
regional. incluindo habi"tação. saneamento bás:l.IXD <2 "ii:.r:aI~f?~r:"i:",s

urbanos. entre ou"tros;
XXV _ COnstituir Governo Metropolitano lilaS ~~gil:'í'3:)s "\2';Q:;'©fJO]':\t=

tanas. nos termos que o Congresso Nacional cle:í:ii~il;;'F

XXIV _ Es"tabelecer a área e as condições 1P:;~~1 \.:'

da a"tivid;)de de g=impagem. em :forma associ~lti"'i;lo

PROPOSTA
Ar"t. 23 _ compete à União:

REF.: 022-00-24-*
XXIV - estabelecer áreas e

condições para o exercicio da
atividade de garimpagem.

REF.: 3-2-0-023-00-25-*

REF.: 3-Z-0-023"~-24-*

XXIV - estabelecer a
área e as condiç.,es para o e
xcrcicio da atividade de garim
pagem. em :forma associativa.

HEF.: 3-z-o-023-00-99-*
I _ _ I I I !I



~~LÉIA NACIONAL CONSTITUINTE I

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 111 - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-2-0-023-99-00-*
Pi'lrágra:fo único. O

:fluxo de dados trans:fronteira
será processado por intermédio
da rede pl'lblica operada pela
União.

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00306-9
MÁRCIO LACERDA PHDB
Emenda Substi'tu'tiv:a
Dispositivo Emendado :u:t. 23, Parágra:fo único

"Art. 23 _ Compete Q União:

Parágra:fo Único. O fluxo de dados será processado por in
termédio da rede pública operada pela União, assegurada a ge
rálÇão de informações por empresas privqdas brasileiras."

EHENDA: ZP01602-1
RITA FURTADO PFL

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo suprimido: Ar1:. 23 § único.
suprima-se o parágra:fo único do artigo 23, do Projeto de

Consti'tuição da Comissão de sistematização.
N
00

REF.: 3-2-0-024-00-00-* IREF.: 023-00-00-*
Art. 24. cabe privati- Art. 23. IDÊNTICO

vamente à União legislar sobre: -------------------------------

EMENDA: 2P00210-0
TITO COSTA PHDB

Emenda modificativa e aditiva
Dispositivos emendados: artigos 22, 22-II, 23-XVIII, 24,

20-1, 39, 205 e 205 §1, todos referentes Q questão de águas,
rios e lagos.

O inciso II, do Art. 22, do Projeto, passa a ter a seguin
te redação:

Art. 22 ••••
11 _ os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do

seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, constituam limi
te com outros p:\Íses ou se estendam a território estrangeiro;
as águas subterrâneas cujos depósitos naturais estejam subja
centes ao território de mais de um Estado; e as águas superfi
ciais e subterrâneas si'tuadas nos Territórios.

Inclua-se, no art. 22, do Projeto, o § 3~, com a seguinte
redálÇão:

Art. 22 ••••
§ 3~ A União poderá transferir para o domínio municipal as

águas de interesse exclusivamente local, situadas nos
Territórios.

O inciso XVIII, do :u:t. 23, do Projeto, passa a ter a se
guinte redação:

Art. 23 ••••
XVIII _ definir la política e o sistema nacional de geren

ciamento de recursos históricos, os critérios de outorga dos
usos das águas, às águas particulares e os direitos e deveres
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REF.: 3-2-0-024-00-00~(Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

de seus proprietários.
Ao PQrágra:fo único. do Qr1:. Z4. do Projeto, acrescente-se

o periodo:
Art .. 2'411t 1It ...

PQrágra:fo único ( ••• ), é permitida a legislação sobre
águas, supletiva e complementQr. respeitada a lei :federal.

O inciso I. do ar1:. 28, do Projeto, passa a ter a seguinte
redação:

Ar't. 28.. .. ....
I _ os lagos em terrenos do seu dominio. as correntes de

água que neles tenhal\l nascente e :foz. e as águas subterrâneas
cujos depósitos na1:urais estejam subjacentes exclusivamente ao
seu território. exee'tuadas as águas que. em vir1:ude de lei :fe
deral. sejam PQrticulares.

Inclua-se. no Art. Z8, do Projeto. o inciso VI. com a se
guinte redação:

Art. 28. • ••
VI _ os que :a1:uallllente lhes per1:enc:em ou que lhes vierem a

ser :atribuídos.
Inclua-se, no Art. 28. do Projeto. UlII Parágra:Eo único com

:a seguinte red:ação::
Parágra:fo único. As Consti1:uições Es1:Qduais poderão 1:rans

:ferir PQra o dominio municipal as águas de interesse exclusi
vamente local.

Inclua-se. no Art. 39, do Projeto. UlII §6~. com :a seguinte
redação:

Art. 39. • ••
§ 6~ Incluem-se en1:re os bens do Dis1:rito Federal:
I _ os lagos em terrenos do seu dominio. as correntes de

água que nele têm nascente e :foz. e as águas subterrâneas cu
jos depósitos na1:urais estejam subjacentes exclusicamente ao
seu território, excc1:uadas as águas que, em vir1:ude de lei :fe
deral, sejam pQr1:iculares; e

IX _ os que :a1:ua1lllente lhe per1:encem ou que lhe vierem a
ser a1:ribuidos.

O § 1~ • do Art. 20S. do Projeto. passa :a ter :a seguinte
redação:

Art. 20S ••••
§ 19 A lei poderá atribuir aos Estados a outorga de con

cessão para o :aproveitalllento de potenciais de energia elétrica
existentes em seus respectivos territórios, obedecidas as nor
mas deste Qr1:igo.

Inclua-se, no Art. 20S. do Projeto, UlII § 3~. com a seguin
'te redação:

Art. 20S ••••
§ 3g As disposições sobre jazidas. minas e recursos mine

rais somente se aplicam às águas subterrâneas com propriedades

I
~
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REF.: 3-2-0-0Z4-00-00-*<COnt.)

REF.: 3-2-0-024-00-01-l'
I - direito civil. co

mercial, penal, processual, e
leitoral, agrário e do traba
lho;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 023-00-01-*
I - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

e caracteristicas especiais. dc:finidas em lei.

REF.: 3-2-0-024-00-02-* IREF .: 023-00-02-*
11 - direito maritimo. II - IDÊNTICO

aeronáutico e espacial; -------------------------------

REF.: 3-2-0-024-00-03-*
111 - desapropriação;

REF.: 3-2-0-024-00-04-*
IV - requisições civis

e militares. em caso de iminen
te perigo e em tempo de guerra;

REF.: 3-2-0-024-00-05-*
V - águas. telecomuni-

cações, radiodi~us5o,

info~~tica e energia;

REF.: 3-2-0-024-00-06-*
VI - serviço postal;

REF.: 3-2-0-024-00-07-*
VIr - sistema

monetário e de medidas, titulas
e garantias dos metais;

REF.: 023-00-03-*
III - IDÊNTICO

REF.: 023-00-04-*
IV - IDÊNTICO

REF.: 023-00-05-*
V - IDÊNTICO

REF.: 023-00-06-*
VI - serviço postal;

REF.: 023-00-07-*
VII - IDÊNTICO

I
l.J,)
o

I

REF.: 3-2-0-024-00-08-* IREF .: 023-00-00-*. . -
crédito, V~~io: p~~~c: d: ~:::_=_:~:~:~~ _
trans~crência de valores, co
mércio exterior e interesta
dual;
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-------------------------------
REF.: 3-2-0-024-00-09-* REF.: 023-00-09-*

IX - dire~i%es da po- IX - IDÊNTICO
lítica nacional de 'transportes; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 3-2-0-024-00-10-* REF.: 023-00-10-*

X - regime dos portos. X - IDÊNTICO
navegação l:x:us'tre. :fluvial. -------------------------------
marítima. aérea e QerOespacial;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-0Z4-00-11-* REF.: 023-00-11-* EMENDA: 2POOZZZ-6

XI - trânsito e XI - ~ânsito. transporte DENISAR ARMEIRO PHDB
'trá:fego interestadual. rodovias de bens e pessoas nas rodovias Emenda modi:ficativa ao ar1:. 24 XI
e %errovias %ederais; e %errovias %cderais; "Art. 24. cabe privativamente à-união legislar sobre:
------------------------------- ------------------------------- XI Trânsito e 'transporte de bens e pessoas nas vias

terrestres.
--------------------------------------------------------------
EMENDA: 2P00342-'
TELMO KIRST PDS

O item XI do ar1:. 24 deste Projeto passa Q viger com Q se-
guinte redação:

"Art. Z4. ..........................................................................................................
XI 'trânsito e transporte de pessoas e bens nas vias

terrestres."
--------------------------------------------------------------
EMENDA: 2POOOS4-Z
LEZIO SATHLER PHDB

Acrescentar ao Ar't. ZS. inciso XI com Q seguinte redação:
Art. ZS _ É competência comum da União. dos Es'tados. do

Distrito Federal e dos Municipios:
I - ...
XI Estabelecer e implantar polítiCQ de educação parQ Q

scgurançã do trânsito.
--------------------------------------------------------------

REF.: 3-Z-0-024-00-12-. REF.: 023-00-12-.
XII - jazidas. minas. XII - IDÊNTICO

outros recursos m~nerais e me- -------------------------------
talurgia;
-------------------------------
REF.: 3-Z-0-024-00-13-* REF.: OZ3-00-13-*

XIII - nacionalidade. XIII - IDÊNTICO

I
w
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cidadõlnia e na1:uraliza~; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 3-2-0-024-00-14-* REF.: 023-00-14~

XIV - populações indi- XIV - IDÊNTICO
genas; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 3-2-0-0Z4-00-15-* REF.: 023-00-15-*

XV - emigração, imi- XV - IDÊNTICO
gração, entrada, extradição e -------------------------------
expuls~o de estrangeiros;
-------------------------------

r

REF.: 3-2-0-024-00-16-* REF.: 023-00-16-* EHENDA: 2P00117-3
XVI - condições para o XVI - IDÊNTICO PAES DE ANDRADE PHD8

I exereicio de pro:fissões; ------------------------------- Acrescente-se no caput do inciso XVI do atigo 24, <TiTULO
------------------------------- III, DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO _ CAPÍTULO 11, DA UNIÃO>, o se-

guinte texto:
A.I:'"t. 2'1 ....................................................................................................
XVI _ organiz~ do sistellla nacional de emprego e •••

--------------------------------------------------------------
REF.: 3-Z-0-0Z4-00-17~ REF.: OZ3-00-17~

XVII - organização XVII - IDÊNTICO
judiciária, do Ministério Pú- -------------------------------
blico e da De:fensoria Pública
do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios e organização adminis-
trativa destes;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-02~-00-1a-* REF.: 023-00-18-*

XVIII - sistema esta- XVIII - sistema estatístico
tistico e sistema cartogrQ:Eico e sistema car1:ogr:í:fico e de ge-
nacionais; ologia nacional;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 3-2-0-024-00-19-* REF.: 023-00-19-*

XIX - sistemas de pou- XIX - IDÊNTICO
pança. consórcios e sorteios; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 3-2-0-0Z4-00-Z0~ REF.: 023-00-20-* EHENDA: ZPOO031-Z

XX - normas gerális de XX - normas gerais de orga- RODRIGUES PALHA PHD8
organizálç5o, garantias e condi- nização, e:fctivos, material bê- EHENDA HIFICATIVA
çê)es de convocação ou mobiliza- lico. instrução especi:fica e DISPOSITIVO EHENDADO: ARTIGO 24, XNCISO XX <!'RO.JETO A>

I
~

I
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~o das polícias mil~táies e
corpos 'de bombe~s ~litares;,. ' ,-------------------------------

'""\ '. '" ~

ReF.: 3-2-0-024-00-21-*
XXI - competêncià da

policia :Écderal e das ,policias
rodoviária e ~erroviária ~ede

rt};is;

--~----------------------------

REr.: 3-2-0-024-00-22-*
XXÍI' ,,:.'seguridade so-

cial;

REF.: 3-2-0-024-00-l3-*
XXIII - diretrizes e

bases da educação nacional;

--------------~------~---------

REr.: 3-2-0-:0Z4-00-l4~

, XXIV - registro pUbli
co e serviços notariais; ,

EMElIDAS DO CENTRÃO

garantia das policias militares
e corpos de bombeiros mil~ta

zes , bem como as normas de' sua
convocaçãô'~'móbilizaÇão;

" ,-------------------------------

ReF.: 023-00-21-~

XXI -:' IDÊNTICO

-------------------------------

ReF.: Ol3-00-22-*
XXII - IDÊNTICO

REr.: OZ3-00-Z3-*
XXIII - IDÊNTICO

REF.: Ol3-00-2lf-*
xXIv - IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

O inciso XX do Art. 24 do Projeto de Consti"tui~o (A) passa
ter ti seguinte rednção:
Art. 24
XX _ normas gerais de organização, e:Eetivos, material bélico,
instrução especi~ica e garantias das Policias Militares e
Corpo de Bombeiros Militares. bem como as normas de sua convo
cação, inclusive mobilização.

EMENDA: lP01330-9
JOSÉ PAULO BISOL PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
Suprima-se do inciso XXIV do Art. 24 (Ctlpitulo u: do Titu

lo 111) a express50 "e serviços notariais", passando a ter t:ill
dispositivo a seguinte redação:

Art. 24 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XXIV _ registro público;

w
w

REF.: 3-2-0-0Z4-00-25-*, IREF.: 023-00-25-*
xxv - atividades nu- XXV - IDÊNTICO

clearcs de qualquer nature:z:>l;

EMENDA: 2P0003G-3
IRAM SARAIVA PMDB
Dê-se art. 24, item XXV, a seguinte redação:
Art. 24
XXV _ atividades nucleares de qualquer natureza, inclusive so
bre regulamento e normas de segurança, ~iscalização e proteção
relativas:
a) ao uso de instalações e de materiais nucleares;
b) ao transporte, ao ItIanuseio, ao tratamento, à posse e à e
limninação de materiais nucleares;
c) ao tratamento e a eliminação de rejeitos radioativos;
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TÍTULO 111 - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-2-0-024-00-2S-*<Cont.)

REF.: 3-2-0-024-00-2&-*
XXVI - normas gerais

de licitação e contratação em
todas as modalidades. para a
administração pública., direta e
indireta. nos três niveis de
governo, inclusive para as :fun
dações e empresas sob seu con
trole;

REF.: 3-2-0-024-00-27-*
XXVXI - de:fesa terri

torial. de:fesa aeroespacial e
de:fesa civil.

REF.: 3-2-0-024-00-99~

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 023-00-2&-*
XXVI - XDÊNTICO

REF.: OZ3-00-Z7-*
XXVII - de:fesa territorial,

de:fesa aeroespacia.l, de:fesa ci
vil e mobilização nacional.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

d) à construção e à operação de es'tabelecimentos destinados la

produzir m:ateri:ilis nucleares e a utilizar energia nucle:ilr.

EMENDA: 2P00032-1
MARCOS LIMA PMDB
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO Z~. INCISO XXVII <PROJETO A).
O inciso XXVII do Ar't. Z~ do ;arjeto de Constituin'te "A" passa
a 'ter a seguinte redação:
Art. 2~

XXVII _ de:fes:il 'territorial. de:fesa aeroespacial. de:feS:il civil
e mobilização nacional.

EMENDA: 2P00033-9
SADIE HAUACHE PFL
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ZIf. INCISO XXVII <PROJETO A).
O inciso XXVII DO Art. 2~, do Projeto de Constituite "A" paSS:il
ter a segui'te redação:
Art. Z~.

XXVII _ de:fes:il territorial, de:fesa aeroespacial, de:fesa civil
e mobilização nacional.

EMENDA: 2P00702-3
MAURÍCIO FRUET PMDB

Inclua-se, no artigo 2~, do Proje'to de Constituição; o se
guinte inciso:

Ar"t.. 2"1 _ 4o 404o ..

Inciso _ :iltividades de lev:ilntamentos e pesquisa;- aeroespa
ciais, aquáticas e terres'tre.

I
w
~
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REF.: 3-2-0-0Z4-99-00-*
Parágra.:fo único. Lei

REF.: 023-99-00-*
Parágra.:fo único. Lei com-
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complementar poderá autorizar plementar poderá autorizar os
os Est~dos a legislarem sobre Estados Q legislarem sobre
questões especi:ficas das maté- questões especi:ficas das maté-
rias relaci~nadas neste ::rtigo! rias relacionadas neste artigo.
desde que nao causem r~sco a -------------------------------
soberania e unidade nacionais.
-------------------------------
REF.: 3-2-0-025-00-00-* REF.: 024-00-00-*

Art. 25. É competência Art. 24. IDÊNTICO
comum da União. dos Estados. do -------------------------------
Distrito Federal e dos
Municipios:
-------------------------------
REF.: 3-2-0-025-00-01-* REF.: 024-00-01-*

I - zelar pela guarda I - zelar pela guarda da
da Con: tituição. das leis e das Constituição. das leis e das
insti't'.'içães democráticas; instituições democráticas e
----, ------------------------- conservar o patrimônio público;

-------------------------------
REF.: 3-2-0-025-00-02-* REF.: 024-00-02-* EMENDA: 2P01264-7

11 - cuidar da saúde e 11 - IDÊNTICO VIRGÍLIO GALASSI PDS
assistência pública. bem como ------------------------------- Dê-se ao inciso 11 do artigo 25 Q seguinte redação:
da proteção e garantia das pes- II _ Cuidar da saúde e assistência pública. bem como dos
soas portadoras de de:ficiência; direitos especi:ficos das pessoas portadoras de de:ficiência;
------------------------------- --------------------------------------------------------------
REF.: 3-2-0-025-00-03-* REF.: 024-00-03-*

111 - proteger os do- 111 - IDÊNTICO
cumentos. as obras e outros -------------------------------
bens de valor histórico. artis-
tico e cultural. os monumentos
e as paisagens naturais
notáveis. bem como os sitios
arqueológicos;
-------------------------------

(

REF.: 3-2-0-025-00-04-* REF.: 024-00-04-*
IV - impedir a evasão. IV - IDÊNTICO

a destruição e a descaracteri- -------------------------------
zação de obras de arte e de ou-
tros bens de valor histórico.
artistico ou cultural;
-------------------------------

I
~
UI



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-2-0-025-00-05-* REF.: 02q-00-05~

V - proporcionar os V - IDÊNTICO
meios de acesso à cultura. à -------------------------------
educação e à ciência;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-0Z5-00-0G-* REF.: OZq-OO-OG-*

VI - proteger o meio VI - IDÊNTICO
:mbiente e combater a poluição -------------------------------
em qualquer de suas :formas;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-0Z5-00-07-* REF.: OZq-00-07-*

VII - preservar as VII - IDÊNTICO
:florestas. a :fauna e a :flora; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 3-Z-0-025-00-0a-* REF.: OZq-OO-oa-*

VIII - :fomentar a pro- VIII - :fomentar a produção
dução agropecuária e orgãlnizar agropecuária e organizar o a-
o abastecimento urbano; bastecimento alimentar;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 3-2-0-025-00-09-* REF.: OZq-00-09-* EMENDA: 2P00256-1

IX - implantar progra- IX - promover programas de LUCIA BRAGA PFL
mas de construção de moradias. construção de moradias e :fomen- Emenda AditiVla
bem como promover a melhoria tar a melhoria das condições Dispositivo Emendado: Inciso IX. Artigo 25
das condições habitacionais e habitacionais e de sa~nto O Inciso IX do Artigo 25. passará a ter Q seguinte
de saneamento; básico; redação:
------------------------------- ------------------------------- IX Implantar programas de construção de moradias. bem

como promover a melhoria das condições habitacionais e de sa-
neamento. prioritariamente nas áreas de pobreza absoluta.
--------------------------------------------------------------
EMENDA: 2P01q46-1
CHAGAS NETO PHDB
Dê-se liIO item IX do art. 25 Q redlilção seguinte:

"IX Promover programas de construção de moradias. bem
como promÕver Q melhorilil das condições habit:acionais. de sane-
amento e de transporte urbano da população".
--------------------------------------------------------------

REF.: 3-Z-0-0Z5-00-10~ REF.: OZq-00-10-*
X - combater as causas X - combater as causas da

da pobreza e os :fatores de mar- pobreza e os :fatores da margi-
ginalização social do homem, nalização, promovendo :iI inte-
promovendo a integração social gração dos setores

~
0\
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dos! setores desxavorecidos. desXavorecidos.
------------------------------- -------------------------------

,

REF.: 3-2-0-025-00-11~ EMENDA: 2P00666-3
------------------------------- HÉLIO COSTA PHDB

Inclua-se no Artigo 25. o seguinte item:
Podrá ser insti"tuido o pedágio nas estradas de qualquer

nivel para construção. pavimentação e manutenção das mesmas.
--------------------------------------------------------------
EMENDA: ZP00720-7
GIL CÉSAR PHDB
Emenda Aditiva de Inciso ao Artigo 25 do capi"tulo I do Titulo
III.

, Acrescente-se ao Artigo 25. o seguinte Inciso:
Inciso XI - Outorgar a autorização ou concessão de direitos de
pesquisa e exploração d,e recursos hidricos e minerais e sua
xiscalização em seus Territórios.
--------------------------------------------------------------

REF.: 3-2-0-026-00-00-* REF.: 025-00-00-*
Art. 26. compete à U- Art. 2S. IDÊNTICO

nião. aos Estados e ao Distrito -------------------------------
Fçderal legislar concorrente-
mÇnte sobre:

-~-----------------------------

R~.: 3-2-0-026-00-01-* REF.: 025-00-01-*
I - direito I - IDÊNTICO

tributário. xinanceiro • -------------------------------
penitenciário e econômico;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-02-*' REF.: 025-00-02,,"*

11 - orçamento; II - IDÊNTICO
------------------------------- -------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-03-* REF.: 025-00-03-*

III - juntas comerci- III - IDÊNTICO
ais; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-04-* REF.: 025-00-04-*

IV - custas dos servi- IV - IDÊNTICO
Ços :forenses; -------------------------------
~------------------------------

w
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REF .: 3-2-0-026-00-05~ REF.: 025-00-0S-'I. EMENDA: ZP0009'-S
V - produção e eeasu- V - IDÊNTICO AHTONIOCARLOS MENDES THAHE PFL

mo; ------------------------------- Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 26
------------------------------- _ produção e consumo. iftClusive sua propaganda comercial.

--------------------------------------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-06-* REF.: 025-00-06-*

VI - :florestas. caça. VI - IDÊNTICO
pesca. :fauna. cons~aç.Qo da -------------------------------
natureza. dc:fesa do solo e dos
recursos naturais. proteção do
meio ambiente e controle da po
luição;
-------------------------------
REF.: ~-2-0-026-00-0'~ REF.: 025-00-0'-*

VII - proteção ao pa- VII - IDÊNTICO

trimónio histórico. culturãll. ------------------------------
artistico. turistico e paisa-
gistico; •
-------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-06-* REF.: 025-00-06-*

VIII - responsabilida- VIII - IDÊNTICO

de por dano ao meio ambiente. -------------------------------
ao censunddoz-, OI bens e direi-
tos de valor artistico. estéti
co. histórico. turistico e pai
sagistico;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-09-* REF.: 025-00-09-*

IX - educação. cultu- IX - IDÊNTICO

ra. ensino e desporto; --------------------------------------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-10-* REF.: 025-00-10-*

X - criação. :funciona- X - IDÊNTICO

mento e processo do juizado de ------------------------------
pequenas causas;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-11-* REF.: 025-00-11-'1.

XI - procedimentos em XI - IDÊNTICO

mãltéria processual; --------------------------------------------------------------

I
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REF.: 3-2-0-026-00-12-* REF.: OZ5-00-12-*
XU - previdência so- XII - IDÊNTICO

cial, proteção e de:fesa da saú- -------------------------------
de;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-13-* REF.: OZ5-00-13-*

xrrr - assistência XIII - IDÊNTICO
judiciária e defensoria públi- -------------------------------
ca;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-14~ REF.: 025-00-14~

XIV - normas de prote- XIV - IDÊNTICO
çãoe integração das pessoas -------------------------------
portadoras de de:ficiência;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-15-* REF.: OZ5-00-15~

XV - direito urbanis- XV - direito urbanistico;
tico e parcelamento do solo ur- -------------------------------
bano;
-------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-16-* REF.: 025-00-16-*

XVI - normas de prote- XVI - IDÊNTICO
ção à in:Eância e à juventude; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 3-2-0-026-00-17-* REF.: OZ5-00-17-* EMENDA: 2P00422-9

XVII - organização, XVII - IDÊNTICO ROBERTO ROLLEMBERG PMDB
garantias, direi"tos e deveres ------------------------------- Emenda Supressivl:l
das policias civis. suprima-se o inciso XVII do artigo 26 do Projeto de Cons-
------------------------------- tituic;ão <A>.

--------------------------------------------------------------
EMENDA: 2POO761-9
HILÁRIO BRAUN PMDB

suprima-se o inciso XVII do :u-t. 26.
---------------------------------------------------------~----

REF.: 3-2-0-026-00-99-* EMENDA: 2P01075-0
------------------------------- GEOVÁ AHARANTE PMDB

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Artigo 26
Titulo III
Da organizQção do Es"t:ado

I
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!'~() DE"cONsTI~Ç1l0

REF.: "'2-0-026-00-99~(Cont. >
capitulo II
Da União

Acrescente-se ao art. 26. onde couber. no Projeto de Cons
tituição um inciso com a seguinte redação:

"Art. 26 11! 1! '!!!!!!!!!!!!!!!!! ;. Plenajamento :famili:ar".

RE~.: 3-2-0-026-01-00-* IREF.: 025-01-00-*
, § 19, NO ' âiilbito da' le- ' § 1~ IDÊNTICO

gislação é:onc:orrente-; Q' compê- .-----.;.-..:.-;..-----..:;.--------------
:têdei:i ,.;dá" uliiãcf:~lÍIitár_sê,:;;i'· t\
est:ilieie~''noi1ítas,'gei'á:is • '
---~---~----~-----~-~--~~------

EMENDA: 2P0051Q-Q
MARLUCE PINTO PTB

Emenda Substitutiw
Dispositivo Emendado: Art. 26. §§ 1 e 2. do Projeto de

Constituição (A>. dQ Comissão de sistematização.
Substituam-se os §§ 1 e 2 do Art. 26. do Projeto de Cons

tituição (A>, da Comissão de sistematizQÇão. pelo seguinte:
Parágra:fo Único _ NO âmbito da legisl~o concorrente. a

competência da União prevalecerá sobre a dos EstQdos e do Dis
trito Federal e a dos EstQdos sobre Q dos Hunicipios.

EMENDA: 2P01000-6 I ~
ANTONIO eARLOS KONDER REIS PDS
Emenda ao Projeto de Consti'tuição

Dê-se ao § 12 do :art. 26. do Projeto de ConstituiçQo (A>.
a seguinte redação:

§ 12 _ NO 5mbito dQ legislaçf.ío concorrente. Q União
legisl:ará sobre matérias que requeiram uni:Eormidade de trata
mento. unidade juridica e econômica e equilibrio entre os
Estados. Nos demais casos, ti competêncitl da união limitar-se-!l
ti estabelecer normas gerias."

EMENDA: 2P017'0-3
GERSON MARCONDES PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao § 19 do art. 26 do Projeto de Constituição Q

sguinte redação:
=Ar-t.. 26 - •• 111 " • " " • " •••

§ 19 - no âmbito da legislação concorrente, Q competência
dQ União limitar-se-á Q estabelecer normas gerais. como tQl
entendidQs as que não inter:ferem com situações. condições ou
peculiaridades regionais ou locais. podendo ser aplicadas uni
:formemen'te em 'todo o PQis."

REF.: 3-2-0-026-02-00-* IREF.: 025-02-00-*
§ ~ lnex;istindo lei ' § 'ZS IDÊNTICO

:federal sobre m;atêriQ de'compe- ------~------------------------
tênciQ C:Óncorre~te. os 'Estados
eRel:'Cerão .a c::cmpétênci:a: 'le93.s-

I ~ • -. r.
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lativãl suplementar para atender
às suas peculiaridades.

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

I
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REF.: 3-3-0-000-00-00-*
CAPÍTULO III
DOS ESTADOS FEDERADOS

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDJIS COLETIVAS EMENDJIS J:NDIVIDUAIS

REF.: 3-3-0-027-00-00-* IREF.: 026-00-00-~

Art. 27. Os Es~os Art. 26. IDÊNTICO
organiz~m-se e regem-se pelas -------------------------------
Consti'tuições e leis que Qdota-
rem. observQdos os princ:ípios
desta Consti'tuição.

REF.: 3-3-0-027-01-00~ IREF.: 026-01-00-*
§ 12 são reservadas § 1!l IDÊNTICO

aos Estados as competências que ------------------------------
não lhes sejam vedadas por esta
Consti'tuição.

REF.: 3-3-0-0Z7-02-00-*
§ 2J! cabe aos Estados

explorar diretamente os servi
ços públicos locais de ~s COII\
bustivel canalizado.

EMENDA: 2P00940-4
AIRTON SANDOVAL PHDB

Emenda Hodi:ficativa
Dê-se ao parágrao 2g do art. 27, do Projeto de Consti'tui

c:;ão <A>, a seguinte redção:
"Ar"t.. 27 _ ..
§ Z!l _ cabe ao Estado explorar diretamente ou mediantecon

cesão os serviços públicos locais de ~s canalizQdo. ti

EMENDA: 2P01499-2
FERNA1mo GJ\SPARIAN PHDB

Emenda que IIIOdi:fica o § zg do Art. 27 do Projeto cabral
"cabe so Estados explorar diretamente ou mediante conces

são :à empresa estatal os serviços públicos locais de gás COII\

bustivel canalizado, observando-se o disciplin:mento legal e
regulamentar da União.

EMENDA: 2P01760-1
SAMIR ACHÔA PHDB

EMENDA SUBSTITUTIVA
Acrescente-se no Art. 21 § zg do Projeto de Consti'tuic:;ão (A>.
"cabe aos Estados explorar diretãlll'lente ou mediante concessão a
empresa es"tãl'tal, os serviços pUblicos locais de gás combusti
vel canalizado, observados legal e regulamentado da união. ti

I
~

I
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REF.: 3-3-0-0Z7-0Z-00~(COnt.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P017ge-3
Luís EDUARDO PFL

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 27, § 2
Dê-se a seguinte redação ao parágra:fo 2, do artigo 27, do

P~:jeto de Constituição, da COmissão de sistematização:
n§ 2 _ cabe aos Estados explorar diretamente, ou medidas

concessão ou permissão, os serviços públicos locais de gás
combustivcl canalizado.n

REF.: 3-3-0-027-03-00~ IREF.: 026-02-00-*
1} 32 A criação, a in- § za IDÊNTICO

corporação, a ~usão e o desmem- -------------------------------
bramento de Municípios, obede-
cidos os requisitos previstos
em lei complementar estadual,
dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às popula
ções diretamente interessadas,
e se darão por lei estadual.

REF.: 3-3-0-027-04-00-*

EMENDA: 2POO~94-S
IBSEN PINHEIRO PMDB
Dê-se a seguinte redação QO § ~ do art. 27:

A criaçaõ, li incorporação, a ~usão e o desmembramento de
HUnicipios preservarão la continuidade e la unidade histórico
cultural do ambiente urbãlno, dar-se-ão por lei estadual, obe
decidos requisitos previstos em lei complementar estadual e
dependerão de consultãl préviãl, mediante plebiscito, às popula
çãesdiretãlll\ente interessadas.

EMENDA: 2P00343-S
TELMO KIRST PDS

Acrescente-se § 42 ao art. 27 com la seguinte redação:
"Ar"t. 2'. . .
§ 4g _ Compete QOS Estados executar diretamente ou median

te concessão ou permissão os serviços de 'trlansporte ~doviãrio

intermunicipal de passagei~s.n

EMENDA: 2P01099-7
GERSON CAHATA PMDB
Acrescente-se o seguinte parãgr~o QO artigo 27S!:
§ - Lei COmplementar disporQ, em cada Estado, sobre as exigên
ci:ls para ãl criação de novos municipios, que decorrcrQ de lei
ordinária estãldual.

I
~

I

REF.: 3-3-0-020-00-00-* •
Art. ZO. Incluem-se

entre os bens dos Estados:

REF.: 027-00-00-*
Art. Z7. IDÊNTICO

REF.: 3-3-0-020-00-01-*
I - as águas sup~i-

REF.: OZ7-00-01-*
I - as águas sup~iciais

EMENDA: 2P00210-e
TITO COSTA PMDB
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ciais ou subterrS11eQs. :fluen-\ou subterrSl1eQs. :fluentes. e
tes. em depósito ou emergentes; mergentes e em depôsito. zes-
------------------------------- salvadas. neste caso. na :forma

da lei. :aquelas decorrentes de
obras da Uniãol

Elt\enda modi:ficat;i.va e aditiva
Dispositivos emendados: artigos 22. 22-II. 23-XVIII. 2'4.

20-1. 39. 205 e 205 91. todos ze:ferentes ~ questão de águas.
rios e lagos.

O inciso lI. do Art. 22. do Projeto. passa Q ter a seguin
te redação:

Arat. 22 to .....

II _ os lagos e quaisquer corzentes de ;Sgua em terzenos do
seu dominio, ou que banhem mais de UlI\ Estado, constituam limi
te com outros paises ou se estendam a território estrangeiro;
as Qguas subterrSne;ls cujos depósitos naturais estejam subja
centes ~ território de mais de UlI\ EstaÇlo; e as Qguas super:fi
c:iais e subterrâneas situadas nos Territórios.

Inclua-se. no art. 22. do Projeto. o 9 ~. com a seguinte
redação:

Art. 22 ••••
§ 32 A união poderá trans:fer:ir para o dominio municipal as

águas de interesse exclusivamente local. situadas nos
Territórios.

O inciso XVIII, do QX't. 23. do Projeto. passa a ter Q se
guinte redação:

Art. 23 ••••
XVIII _ de:finir a politica e o sistema nacional de geren

c:i:mento de recursos históricos. os critérios de outorg;;l dos
usos das Qguas. ~s águas particulares e os direitos e deveres
de seus proprietários.

Ao parágrQ:fo único, do art. 2'4, do Projeto. acrescente-se
o periodo:

Art. 2'4.' •••
Parágra:fo único ( ••• >• é permitida a legislação sobre

águas. supletiva e complementar. zespeitada a lei :federal.
O inciso I. do art. 29. do Projeto, passa a ter a seguinte

redação:
Art. 28••••
I _ os lagos em terrenos do seu dominio. as corzentes de

água que neles tenham nascente e :foz. e as águas subterrâneas
cujos depósitos naturais estejam subjacentes exclusivamente ao
seu território. excetuadas as Qguas que, em virtude de lei :fe
deral, sejam particulares.

Inclua-se. no Art. 29. do Projeto. o inciso VI. com a se
guinte redação:

Art. 28. to ....

VI _ os que atualmente lhes pertencem ou que lhes vierem a
ser atribuidos.

Inclua-se. no Art. 29. do Projeto. UlI\ Parágra:fo Wrlco COlI\
a seguinte redação::

ParlSgra:fo único. As constituições Ert.\duais poderão trans-

I
:t
I
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REF.: 3-3-0-028-00-01~(COnt.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

%erir para o domínio municipal as águas de interesse exclusi
vamente local.

Inclua-se. no Art. 39. do Projeto. UIIl §&~. com a seguinte
redação:

Art. 39••••
§ 62 :Incluem-se en'tre os bens do Distrito Federal:
I _ os lagos em terrenos do seu domínio. as correntes de

água que nele têm nascente e :foz. e as águas subterrâneas cu
jos depósitos naturais estej~ subjacentes exclusicamente ao
seu território. excetuadas as águas que. em virtude de lei :fe
deral. sejam particulares; e

II _ os que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a
ser atribuídos.

·0 § 12. do Art. 205. do Projeto. passa a ter a seguinte
redação:

Art. 205. • ••
§ 12 A lei poderá atribuir aos Estados a outorga de con

cessão para o aproveitamento de potenciais de energia elétrica
existentes em seus respectivos territórios. obedecidas as nor
mas deste artigo.

Inclua-se. no Art. 205. do Projeto. UIll § 32. com la seguin
te reda~o:

Art. 205. • ••
§ 32 As disposições sobre jaiidas. minas e recursos mine

rais somente se apli~ às águas subterrâneas com propriedades
e características especiais. de:finidas em lei.

EMENDA: 2P0150&-7
JOSÉ SANTANA PFL

Emenda substitutiva.
Dispositivo emendado: lart. 28.
O inciso I. do art. 28m. do projeto passa a ter Q seguinte

redação:
"Art. 20. Incluem-se en'tre os bens dos Es"tados:
I _ Os lagos que se situem em terenos de seu domínio. as

sim como os rios que tenham nascente e :foz em seu território.

~

REF·.: 3-3-0-0Z8-00-02-*
II - as ilhas oceâni

cas e marítimas já ocupadas pe
los Estados e MUnicípios;

REF.: 3-3-0-026-00-03-*
111 - as ilhas %luvi

ais e ...ClCUS"treS;

REF.: 027-00-02-*
II - IDÊNTICO

REF.: 027-00-03-*
111 - as ilhas %luviais e

lacustres não pertencentes Q

EMENDA: 2P005ZZ-5
CLÁUDIO ÁVILA
Emenda supressiva
Suprima-se o inciso

PFL

11 do lart. 28.

L--.. ! " I
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-------------------------------I Uni 50 ;
REF.: 3-3-0-028-00-03-*<Cont.> -------------------------------

HEF.: 3-3-0-028-00-04-*
IV - as áreas da :faixa

de fXonteira e as terras devo
lutas não compreendidas entre
as da União;

I I I I -

REF.: 3-3-0-028-00-05-*
V - as terras de ex

tintos aldeamentos indigenas.

REF.: 027-00-05-*
V - IDÊNTICO

EMENDA: 2P01281-?
NOEL DE CARVALHO PDT

SUpril\U;\-se o item V, do art. 28 do Projeto.

EMENDA: 2P01945-5
MÁRIO COVAS PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso V, do art. 28, a seguinte redação:

;Ar~. ;: ter;~~'ci~.~i~~~ .~ici~~t~~ .i~i~~~ Q ;i~ci~~ I f
em áreas urbanas".

REF.: 3-3-0-029-00-00-*
Art. 29. O número de

Deputados à Assembléia Legisla
tiva corrcsponderá ao triplo da
representação do Estado na Câ
mara dos Deputados e, atingido
o númezo de trinta e seis, será
acrescido de tantos quantos :fo
rem os Deputados Federais acima
de doze.

REF.: 020-00-00-*
Art. 28. IDÊNTICO

~~~.; ~-~-u-OZ9-01-00-*

§ 1~ O mandato dos De
putados Estaduais sc.rá de qua
tro anos, aplicadas as regras
desta Constituição sobre siste
ma eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, rCl1luneração, perda
do mandato, licença, impedimen
tos e incorporação às Forças
Armadas.

REF.: 020-01-00-*
§ 1~ IDÊNTICO

EMENDA: 2P00100-?
JOSÉ CAMARGO PFL

Dê-se aos dispositivos adiálnte enU1h~o.,ks" Jeg }1."êi\"~i:", "'e 11

Constituição <A> elGlboráldo pela Comissão de sis,t~i,"i:l;é.':'~o a
seguinte redação:

I § 1~ do art. 29:
"O- l\U;\ndato dos Deputáldos Estaduais SC1:'Q de qu;;,trc. al'c ~ •

aplicad:js as regrQs desta Constituição sobre sistema eleito
ral, inviolabilidade em todo o território nacional. imurdda
des, rCl1luneraç5o, perda dOl\U;\ndato, licença, impedimentos e in
corporaçf.ío às Forças Armadas";

11 item 11 do art. 32:
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EHENDAS DO CENTRlo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"Inviolabilidade dos
vras e votos no exercicio
Estado ou Território
Município".

Vereadores, por suas opiniões, pala
do mandato, em todo o território do

onde localizar-se o respectivo

EMENDA: 2P01950-1
ANTÔNIO BRITTO

Dê-se ao artigo
"Os deputados

legislatura para a

REF •• 3-3-0-029-02-00-* REF.: 028-02-00-*
§ as A remunerac;ão dos § zt A a:emuner~ dos De-

Deputados Estaduais será :fiJlada pU'tados Es'baduais ser;' :fiJlada •
em Cc'lda legislatura para a em c:::ada legislatura. para a
subseqüente. subseqUente. pela Assembléia
------------------------------- Legislativa, sujeita aos impos-

tos gerais. inclusive os de
renda e 05 eX'tr;aordiDários.

EMENDA: ZP00943-3
MESSIAS GÓIS PFL

EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se, no Tii:ulo III, capitulo III, no Art. 29 §

1~, no Art. 30.. no Art. 33 § único e no Art. 34, a expressão
"Quatro anos" pela expressão Cinco anos.

EMENDA: 2P00358-3
ARNALDO MARTINS PHDB

Altere-se a redação para:
Art. 29. • lo.lo lololo lo lo ..

....................................................................................................................
§ 2~ A remuneração dos Deputados Estaduais será :fixada ob

servado o limite de dois terços do que percebem, em espécie.
exclusivamente a esse tii:ulo, os Deputados Federais, vedados
quaisquer acréscimos.

PMDB
29, parágra:Eo 20, Q seguinte redação.
estaduais terão remuneração :fixada em cada

subseqdente pela Assembléia Legislatura,
s

vedada vinculação de qualquer espécie e sujeita aos impostos
gerais, inclusive o de renda e os extraordinários."

Dê-se ao artigo 36 a seguinte redação:
"Os vereadores terão remuneração :fixada em cada legislai:u

ra para Q susequente pela câmara Municipal, vedada vinculação
de qualquer espécie.

§ Único _ A remuneração estará sujeita aos impostos ge
rais, inclusive o de renda e os extraordinários."

Dê-se ao artigo 70 a seguinte redação:
"Art. 70 Os deputados :federais e senadores terão remune

ração :fixada em cada legislatura para a subsequente pelo Con
gresso Nacional, vedada a vinculação de qualquer espécie.

§ Único _ A remuneração dos parlamentares estará sujeita
aos impostos gerais, inclusive o de renda e os
extraordinários."

Suprima-se o parágra:Eo 'n1 do artigo 44.

I
:!:j

I
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REF.; 3-3-0-029-03-00-'" IREF.; 026-03-00,-*
§ 3g compete às Assem- § 3g IDÊNTIco

bléias Legislativas dispor so-
bre seu regimento interno. po-
licia e serviços administrati-
.,!os de sua secretaria. provendo
os respectivos cargos.

REF.: 3-3-0-0Z9-04-00-'"

REF.: 3-3-0-030-00-00-'" REF.: 029-00-00-*
Ar1:. 30. o Gover1\Qdor Ar1:. 29. O Govern:illdor e o

de Estado será eleito Qté qua- vice-Govern:illdor de Estado serão
renta e cinco dias antes do eleitos até noventQ diQS Qn"tes
término do mandato de seu ante- do término do mandato de seu
ceasez-, para mandQto de quatro antecessor. para mandato de
anos. e tomará posse no dia 19 quatro anos. e tomarão posse no
de janeiro do ano subseqüente. dia trintQ e um de jQneiro do
Qplicando-se a regra do artigo ano subseqüente. QpliCQndo-se Q
91 • regra do artigo 09.

EMENDA: 2P00993-0
MILHA HAIA PDS

Adite-se ao Ar1:. 29 do Projeto de COnstituição o seguinte
Parágra:fo:

§ 4 _ A lei disporá sobre Q iniciQti'VQ popular no processo
legislativo estadual.

EMENDA: 2P00309-S
ANTONIO FARIAS PHB

MODIFIQUE-SE ART. 30. DANDO-LHE A SEGUImE REDAÇÃO:
Art. 30. O Governador de Estado será eleito por sufrágio

universQl. direto e secreto Qté quarentQ e cinco diQS antes do
1:érmino do mandQto de seu ::Intecessor. para mandQto de quatro
::Inos. e tomará posse no dia 19 de janeiro do Qno subsequente.

EMENDA: 2P00375-3
ÁTILA LIRA PFL

Dê-se QO ar1:. 30 do Projeto de consti1:uic;:ão <A) Q seguinte
redQe;:ão:

Art. 30 _ O Governador do Estado será eleito até quarentQ
e cinco dias antes do término do mandato de seu antecessor.
apliCQdas as regrQs dos parágra:fos 12 e zg do artigo 91 nas
eleições dos EstQdos com mais de cinco milhões de eleitores.

EMENDA: 2POOGG6-0
JONAS PINHEIRO PFL

Suprimir ::I expressão "apliCQndo-se a regra do Artigo 91".
do Artigo 30 :iCQndo Qssim redigido:

Artigo 30 _ O Governador de Estado será eleito ::Ité quaren
tQ e cinco diQS antes do término do mandato de seu antecessor.
parQ mandQto de quatro anes , e tomará no di::l 12 de janeiro do
ano subsequentc.

I
~

I

EMENDA: 2P01314-7
JOSÉ GERALDO

EMENDA HODIFICATIVA
PHDB
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REF.: 3-3-0-030-99-00-*
I

---~---------------------------

EMENDAS DO eEm'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 30
Dê-se ao Artigo 30 a seguinte redação:
"Artigo 30 _ O Governador e o vice-Governador de Estado

serão eleitos até noventa dias antes do término de mandato de
seu antecessor, para mandato de cinco anos, e tomarão posse no
dia 31 de janeiro do ano subsequente, Qplicando-se Q regrQ do
Artigo 91."

EMENDA: 2P01316-3
NION ALBERNAZ PHDB

O Deputado Constituinte que Q esta subscreve propõe que ao
art. 30, do Projeto de Constituição, sejQ dada a seguinte
redação:

"Art. 30 O Governador de EstQdo será eleito até setentQ
e cinco dias Qntes do término do mandato ao seu l:mtecessor,
parQ mandato de qUQtro anos, e tomará posse no dia 1 de janei
ro do ano subsequente, aplicando a regra do art. 91."

EMENDA: 2P01730-Q
FERNANDO GOMES PHDB

Dê-se ao art. 30 do Projeto da Constituição <A> da COmis
são de sistematização a seguinte redação:

Art. 30 _ O Governador e o vice-Govern::ldor do Estado, que
terão seus nomes indicados entre maiores de trintQ e cinco a
nos, na datQ da convenção partidária, serão eleitos até qUQ
renta e cinco dias antes do término do mandato dos seus ante
cessores, na :forma dos §§ 1!? e 2~ do art. 91, para mandato de
qUQtro anos, tomando posse no dia 1!! de janeiro do ano
subsequente.

EMENDA: 2POOQ01-6
JOÃO LOBO PFL

Acrescente-se ao artigo 30, do capitulo 111, "dos Estados
Federados", do titulo 111, "da organização dos Estados" , do
Projeto de Constituição dQ Comissão de sistematização, o
seguinte:.................................................................................................
"k"t.. 30 ..

Parági;a:fo Único _ Para e:feito do disposto no "caput" deste
artigo, excetuam-se dQS regras do art. 91 os Estados com popu
lação in:ferior Q cinco milhões <5.000,00> de habitantes, cujos
Goveradores serão eleitos em turno único."

EMENDA: 2P01S23-9
RAIMUNDO LIRA PHDB

InclUQ-se o seguinte parágra:fo no art. 30:

I
~

I
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PROJ'ETO DE CONSTlTUJ:ÇÃO

REF.: 3-3-0-030-99-00--:l(COnt.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

,,§ _ O Presidente da Assembléia Legisla1::iva sucede o Go
vernador. em caso de VõlQêl. na ausência de Vice-Gove.rnador.

REF.: 3-3-0-031-00-00-:1 1RE!'".: 030-00-00::1
Art. 31. Perder6 O Art. 30~ IDENTICO

mand~1:o O Governador ou O Pre-
:feito que ~ssumir outro cargo
ou :função na adminis"trãlÇf;ío pú-
blica :lireta ou indireta. res-
salvada a posse em virtude de
COn<::L'rso público. observado o
disposto no artigo 49.

REF.: 3-3-0-031-01-00-:1 EMENDA: 2P001Z0-3
EZIO FERREIRA PFL

Acrescentar. no Artigo 31, os seguintes paráglta:fos:
Art. 31
§ 19 _-Os Deputados Estad~is e os Vereadores gozam. nos

estados e Hunicipios onde exercerem os seus mandatos, dQls !llCS

mas imunidades e prerrogativas dos Deputados Federai.s e
Senadores.

§ 22 _ Os Deputados Estaduais serão submetidos a julgamen
to per:ilnte o Tribunal de JustiÇ:õl.

§ 3~ _ ouando o Pre:feito, o Deputado Estadual. ou o Verea
dor :for acusado de in:fr:ilção cometida :fora do Estado onde excr~

cer o seu mandato. será processo e julgado pelo SUperior Tri
bunal de JustiÇ:õl.

§ 4~ Os Governadores e vice-Governadores dos Estados se-
rão submetidos a julgamento perante o SUp.l:elnO . Trib1JWill
Federal..

Ut
o
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 111 - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-4-0-000-00-00-*
CAPÍTULO IV
DOS MUNICÍPIOS

REF.: 3-4-0-032-00-00-*
Art. 32. O MUnicípio

reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o
interstício mínimo de dez dias,
e aprovada por dois terços dos
membros da câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os
principios es~abelecidos nesta
constituição e na COnstituição
do respectivo Estado, observa
dos os seguintes preceitos:

EHDIDAS DO CENTRÃO

REF.: 031-00-00-*
Art. 31. IDÊNTICO

DfENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00217-0
TITO COSTA PKDB

Emenda modi:ficativa
Título IV _ Da Organização do Estado
capítulo 10 _ Dos MUnicipios
Redija-se o Art. 32 da seguinte maneira:
Art. 32. O município reger-se-á por Lei orgânica votada

pela Assembléia Legislativa do respectivo Estado, atendidos os
principios estabelecidos nesta e na constituição estadual, em
especial os seguintes:

Et~A: 2P00420-2
ROBERTO ROLLEMBERG PKDB

Emenda Hodi:ficativa
Altera-se a redação do art. 32, "caput", :acrescentando-se

a ele um novo inciso I e renumerando-se os demais:
"Art. 32 _ O Município reger-se-á por lei orgânica votada

em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e apro
vada pela maioria absoluta dos membros da câmara MUnicipal,
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta
constituição e na constituição do respectivo Estado, observa
dos os seguintes preceitos:

I _ Alteração da lei orgânica somente pelo voto de dois
terços dos membros da câmara Municipal;"

I
Vt
to-'

I

REF.: 3-4-0-032-00-01-* REF.: 031-00-01-*
I - eleição do Pre:fei- I - eleição do Pre:Eeito, do

to e dos Vereadores mediante vice-Pre:Eeito e dos Vereadores,
pleito direto e simultâneo rea- mediante pleito direto e simul
lizado em todo o País; tâneo realizado em todo o País;

EMENDA: ZP00077-1
JOSÉ LUIZ HAIA PDS

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 32, Inciso I
Dê-se ;ao inciso I do Artigo 32 do Projeto a seguinte

redação:
Ar"t._32_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I a eleição do pre:Eeito, do Vice-Pre:feito e dos Vereado

res mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o
País.

EMENDA: 2P01891-2
KOW IHA PKDB
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-'I-O-032-00-01-*<Cont.)

EMENDAS DO CEN'I'Rlo EHEHDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EltENDA SUBSTZTUTIVA
~ lOIO inciso 1 do :art. 32, Q seguinte redação:
1 _ eleição do P.re:fei'to e dos Vere:adores mediQnte vo'to u

DiverSQ]" dire'to e secre'to, re=-lizado simul"tanemente em 'todo o
PQis.

REF'.: 3-4-0-032-00-02-* IREF.: 031-00-02__
11 - inv:i.ol:abilidade IX - IDÊNTICO

dos Vereadores por suas opin- -----------------
iões, palavras e vo'tos no exer-
cicio do mandato, l\ãl cin:uns-
cric;:ão do Hunicipio;

REF.: 3-4-0-032-00-03~ 'REF.: 031-00-03-.
111 - proibições e in- 111 - IDbn'ICO

compatibilidades. no exercicio --------------------------.-
da vereança. similares, no que
couber. ao disposto nes'ta COns-
tituiçf;lo para os membros do
Congresso NacioM! e, na cens-
'tituiçf;lo do respectivo Estado,
para os membros da AssembléiQ
Legislativa;

EltENDA: 2P00100-7
JOSÉ CAHARGO PFL

Dê-se lOIOS dispositivos adian'te enUlllerQdos, do Projeto de
COnsti'tuição <A) el:aborado pe1:l comissão de Sistematização, a
seguin'te redação:

1 § 1S do =-rt. 29:
''0- lIIandato dos Deputados Es"taduais ser;;. de quatro Qnos,

laplicadQS QS regrQS destQ Constituição sobre siste1l\Q elei'to
r:al. inviolQbilidQde em 'todo o território nacioMl. imunida
des, Z'ellIUneração, perda domanda'to, licença, imped:imen'tos e in
cor:poração às FOrçãls llrlnãldQS";

11 item 11 do art. 32:
"InViolQbilidQde dos Vereadores, por suas opiniões, PQlQ

vrQS e vo'tos no exercicio do mandato, em 'todo o território do
Es1::ado ou Terri1:6rio onde localizar-se o respectivo
Hunicipio".

EltENDA: 2P00933-6
LAVOISIER HAIA PDS
EltENDA HODIFICATIVA

O inciso 11 do art. 32 do Proje'to de consti'tuic;:50 PQssa a
ter D seguin'te redação.

Art. 32
I ...
11 imunidQde e inv:i.ol:.lbilidQde do lIIanda'to dos vereQdo-

res. M cUcunscric;:50 do municipio, por suas opiniões, pala
vras e votos.

EltENDA: 2P00'l68-7
GEOVANI BORGES PFL

ElIlendQ Hodi:ficativa
Dispositivo ElIlendado: Art. 32, Inciso 111
O inciso 111 do art. 32 do Proje'to de Constituição <A>

PQSSD la ter la seguinte redaç!io:
"Ar't. 32. • •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••
III _ imunidQC)e, proibições e incompatibilidQdes. no exer

ciclo da ~nça, similares, no que couber, ao disposto nesta
Constituição PQrD os membros do Congresso Nacional e, na COns
ti'tuição do respeci:ivo Estado, PQra os membros da Assembléia

I
~

I
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REt.: 3-4-0-032-00-03-*<Cont.) I 1 Legislativa".1----------------------------------------------------- _
REt.: 3-4-0-032-00-04-* IREF.: 031-00-04-*

IV - organização das IV - IDÊNTICO
~unções legislativas e ~iscali- ------------------------------
zadoras da câmara MUnicipal;

REF.: ~-4-0-03Z-00-05-* REF.: 031-00-05~

V - participação das V - cooperação das associa-
organizações comunitárias no c;:ões representativ.,as de bairro
planeja1tlento municipal; com o planejamento municipal;

-----i------------------------- -------------------------------
REF.: 3-4-0-032-00-06-*

VI - iniciativa popu-

~-~-~~::~~~_::~~::~~~:_--

REF.: 3-4-0-032-00-07~

REF.: 3-4-0-033-00-00~ IREF.: 032-00-00-*
Art. 33. O nÚ1tlero de Art. 32. IDÊNTICO

Vereadores será variável. con- -------------------------------
~orme dispuser a Constituição_
do E!;tado e a lei. respeitadas
as ebndições locais. proporcio
nalmente ao eleitorado do MUni
cípio • não sendo in:Eerior a
novel e superior a vinte e \lltI

nos MUnicípios de até \lltI milhão
de hfmitantes. a trinta e três

EMENDA: ZP00828-3
VASCO ALVES PHDB

Acrescente-se ao Artigo 32 o seguinte :i:telll:
Arl. 32
VII _ organização do Conselho Popular MUnicipal. consti

tuído de representantes da colllUDidade. em especial de entida
~es econômicas. p~issionais e cul1:urais.

EMENDA: ZP01133-1
HAURO MIRANDA PHDB
EMENDA ADITIVA

-Art. 32
propõe-se acrescentar o seguinte inciso ao Art. 32:

''VII - ~ini~ dos serviços públicos de interesse local"

EMENDA: 2P01353-8
LÍDICE DA HATA PC DO B

EMENDA HODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 33
O Art. 33 passa a ter :a seguinte redração:
Art. 33 _ ''Respeitada a proporcionalidade com :a população

do MUnicípio. o nUmero de vereadores será de no minimo de 9 e
no máximo de 21 nos municípios de até U1ll milhão de habitantes;
no mínimo de 33 e máximo de 41 nos municípios de até s milhões
de habitantes e no máximo de SS nos municípios acima de S mi
lhões de habitantes".

I
VIw
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nos de até
cinqüenta e
casos.

cinco milhões e a
cinco nos demais

REF.: 3-'1-0-033-02-00-* EMENDA: 2P00006-0
RONALDO CARVALHO PItDB

Emenda Aditiw
Dispositivo Emendado: Art. 33
Acrescente-se o parQgra:fo ~ QO Art. 33
§ 2!l O Vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e

votos.

REF.: 3-'1-0-033-99-00-*
Parágrafo único. O

mandato de Vereador terá a du
ração de quatro anos ,

REF.: 032-99-00-*
Parágra:fo único. IDÊNTIco

EMENDA: 2P00943-3
MESSIAS GÓIS PFL

EMENDA SUBSTITUTivA
SUbstitua-se. no Ti'tulo III. capi'tulo

12, no Art. 30. no Art. 33 § único e no Art.
"Quatro anos" pela expressoo cinco anos.

III, no Art. 29 §
3'1, a expressoo

I
~

I

REF.: 3-'1-0-03'1-00-00-*
Art. 3'1. O Pre:Eeito

será eleito até quarenta e cin
co dias antes do término do
mandato de seu antecessor. a
plicadas as regras do artigo
91, para mandato de quatro a
nos, e tomará posse no dia 12
de janeiro do ano subseqüente.

REF.: 033-00-00-*
Art. 33. O Pre:feito e o

vice-Pre:Eeito serão eleitos até
noventa dias antes do término
do mandato de seu ;mtecessor,
para mandato de quatro anos e
tomaroo posse no dia trinta e
um de janeiro do ano
subseqüente. aplicadas as re
gras do artigo 89. no caso de
municípios de mais de duzentos
mil eleitores.

EMENDA: 2P0030a-7
ANTONIO FAHIAS PIiB

MODIFIQUE-SE O ART. 3'1. DANDO-LHE A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 3'1. O Pre:Eeito será eleito por sufrágio universal.

direto e secreto. até quarent:a e cinco dias antes do término
do mandato de seu antecessor, para mandato de quatro anos. e
tomará posse no dia 12 de janeiro do ano subsequente.

EMENDA: 2P00340-1
TELMO KIRST PDS

Restringe Q municipios acima de duzentos mil eleitores Q

exigência de dois turnos nas eleições de Pre:Eeitos.
Dê-se QO ar't. 3'1 do Projeto de Constituição a seguinte

redação •
..Art. 3'1. O Pre:Eeito será eleito até quarenta e cinco dias

antes do término do mandato _ de seu antecessor, aplicadas as
regras do artigo 91 apenas para os municípios acima de duzen
tos mil eleitores, parQ mandato de quatro anos, e tomará posse
no di;a 12 de janeiro do ;ano subsequente."

EMENDA: 2P00376-1
ÁTILA LIRA PFL

Dê-se QO 2t. 3'1 do Projeto de Constituiçf;\o (A) :a seguinte
redação:

Art. 3'1 _ O pre:Eeito será eleito 1:é quarenta e cinco dias
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REF.: 3-4-0-034-00-00-~(Cont.)

antes do término do mandato de seu antecessor, aplicadas as
regras dos parágra:fos 19 e 2g do artigo 91 nas eleições dos
municipios com mais de quinhentos mil eleitores.

I
VI
VI

I

PHDB
_ do Titulo 111, capitulo IV dos_ aditiva

EMENDA: 2P00436-9
ALEXANDRE PUZYNA
Emenda substitutiva
municipios
(em lugar do art. 34 do projeto>
Assunto: Mandato de Reeleição do Pre:feito e Vice-pre:feito
Na :forma do art. 23, § 12 Regimento Interno da Assembléia Na
cional COnstituinte, o signatário apresenta a seguinte emenda:
O Pre:feito e o vice-Pre:Eeito serão eleitos até 4S dias do man
dato de seus antecessores, aplicadas as regras do art. 91,
para mandato de 4 anos, com o direito a UltIãl reeleição mesmo
par o pcriodô subsequente, e tomarão posse no dia 12 de j:;mei
ro do ano subsequente.
Incluir no art. 36:
A remuneração do Pre:feito, Vice-Pre:Eeito e dos Vereadores,
etc•••

EHENDA: 2POO?1Z-1
DIVALDO SURUAGV PFL

Substitua-se a redação do Artigo 34, pela seguinte:
Artigo 34 _ o Pre:Eeito será eleito até quarenta e cinco

dias antes do término do mandato de seu antecessor, para man
dato de quatro anos, e tomará posse no dia 12 de janeiro do
ano subsequerrte , aplicando-se as regras do Artigo 91 quando se
tratar de municipios com mais de três milhões de eleitores.

EMENDA: 2P0081S-1
JosÉ AGRIPINO PFL

suprimir a expressão "aplicadas as regras do Artigo 91",
do Artigo 34, :ficando assim redigido:

Artigo 34 _ O Pre:Eeito será eleito até quarenta e cinco
dias antes do término do mandato de seu antecessor, para man
dato de quatro anos, e tomará posse nodia 1 de janeiro do ano
subsequente.

EMENDA: 2POOOSO-O
LUIZ VIANA NETO PHDB

Emenda Modi:ficativa
Dispositivo Emendado: Artigo 34.
Dê-se ao art. 34 a seguinte redação:
"O Pre:Eeito será eleito até 4S dias antes do término do

mandato do seu antecessor, para mandato de quatro anos, e
tomará posse no dia 19 de janeiro do ano subsequente.
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REF.: 3-4-0-034-00-00-~(COnt.)

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

§ 12 Será procl:;unado eleito o C::lndid;\to que obtiver a mai
oria dos votos válidos. exceto quanto aos IllUnicipios com mais
de cinquenta lIIil eleitores. aos quais serQo aplicad;\s ;\S re
gr;\S do lart. 91."

EMENDA: 2POO&43-3
MESSIAS GÓIS PFL

EHENDA SUBSTITUTIVA
SUbsti"tu:1-se. no Titulo III, capitulo III. no Art. 29 §

12. no Art. 30. no Art. 33 § único e no Art. 3'1. 'Q expressQo
"Qu;ltro ;\nos" pel;\ expressQo cinco anos.

EMENDA: 2P0131S-S
JOSÉ GERALDO PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: Artigo 3'*
Dê-se ao Artigo 34 ;a seguinte redação:
"Artigo 34 O Pre:feito. o vice-pre:feito e os Vereadores.

serQo eleitos ati noven1:;\ dias ;\ntes do 'término do mandato de
seus an1:ecessores. plar;\ mandatos de cinco ;II\OS. e tomlarQo pos
se no diQ 31 de janeiro do ;\no subsequente. aplicando-se ;\ re
gra do artigo 91 plar;\ ;\ elei~ de Pre:feito e Vice-pre:feito de
municipio com mais de duzentos mil eleitores."

EMENDA: 2P01317-1
MIOM ALBERNAZ PHDB

O Deput;ado COnstituinte que esta subscreve propõe que o
~. 34. do Proje1:o de cons1:itui~. seja dad;\ a seguinte
redação:

"Art. 3'1 _ O Pre:feito será eleito a'té quaren1:a e cinco
di;\s antes do 'término do mandato de seu antecessor. plar;\ lI\;\n
d;\to de quatro ;\nos. e tomlará posse no dia 1 de j;\neiro do ;ano
subsequente.

§ 1 _ Será procl:;unado eleito o candidato que obtiver la
maiori;\ simples. não in:ferior ;\ UlII 'terço dos votos. excluidos
os e1I\ br;\nco e os nulos.

§ 2 _ Se nenhUlll candid;\to alC::lDÇlar ;\ maiori;\ prevista no
plarágrafo an1:erior. aplica-se la regr;\ do Artigo 91 § 2 e 3."

EMENDA: 2P01742-0
FRANCISCO DORNELLES PFL
EMENDA AO PROJETO APROVADO PELA COHISSÃO DE SUSTEHATIZAÇÃO

Dê-se ao ~. 34 la seguinte redação:
"Art. 3'1. O pre:feito será eleito ;\1:é qu:arenta e cinco dilas

;\ntes do 'término do mandato de seu antecessor. para mend;\to de
quatro ;\nos, e 1:omlará posse no dia 12 de janeiro do ;ano
subsequente.

I
VI
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I
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REF.: 3-4-0-034-00-00~(Cont.)

REF.: 3-4-0-034-99-00-.

EMENDAS DO CEHTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

§ 1la Nos Municipios de mais de quinhentos mil habitantes.
a eleição :far-se-á em dois 'turnos. aplicadas as regras do art.
91;

§ 2l:! Nos demais Municipios. o Pre:Eeito será eleito por
maioria simples de votos. em WI\ s6 'turno.

EMENDA: 2PO'l990-1
UALDECK ORNÉLAS PFL

Emenda: SUSTlTUTIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 34
Dê-se a seguinte redação ao artigo 3lf do Projeto de eens

tituição <A):
Art. 34 O Pre:Eeito e o Vice-Pre:Eeito. serão eleitos até

noventa dias Qntes do termo do mandato do seu antecessor. para
periodo de quatro anos e tomarão posse no dia 31 de janeiro do
ano subsequênte.

EHENDA: 2P00319-2
JOSÉ LUIZ HAIA PDS

EMENDA ADITIVA
Dispositivo Emendado: 3"
Inclua-se no art. 34 WI\ padgra:Eo com a seguinte redação:
k"t:. 311 ..
_ Nos municipios com menos de 100.000 eleitores. não serão

aplicadas as regras dos parágra:fos do art. 91.

EHENDA: 2P00399-1
JOÃO LOSO PFL

Acrest:ente-se ao artigo 3". do capitulo IV. ''Dos
Municipios". titulo 111. "d::l organização do Es'tado". do Proje
to de Constituição da Comissão de Sistematização. o seguinte:

.......................................................................................................
"Ar"t.. 3... .. ..
Parágra:fo-único _ Para e:feito de disposto no "caput" deste

artigo. excetuam-se das regras do artigo 91 os Hunicipios com
população in:ferior a quinhentos mil <500.000) habitantes. cujo
Pre:Eeitos serão eleitos em 'turno único."

I
~

I

REF.: 3-4-0-035-00-00-* IREF.: 034-00-00-.
Art. 35. O Pre:Eeito Art. 34. IDÊNTICO

será submetido a julgamento pe- -------------------------------
rante o Tribunal de Justiça.

EMENDA: 2P00932-0
LAVOISIER HAIA PDS
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 3S do projeto a palavra
Vereadores:

••• Os Pre:feitos e os Vereadores serão submetidos a julga
mento perante o Tribunal de Justiça.
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REF.: 3-q-0-036-00-00-*
Art. 36. A remuneração

do pre:Eei1:o e dos vereadores
será :fixada pela câm:ara Munici
pal, para cada exercicio, den
1:ro de limi1:es estabelecidos na
Cons1:ituic;ão Es1:adual.

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 035-00-00-*
Art. 35. A remuner~o do

pre:fei1:o e dos Vereadores será
:fixada pela ~a Municipal,
para cada legislatura, den'tro
de limi1:es es1:abelecidos na
Constituição Es1:adual.

EMENDAS COLETIVAS EHENDAS .INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00219-6
TITO COSTA PHDB

Emenda modi:fica1:iva
Titulo IV _ Da Organização do Es'tado
capítulo IV Dos Municípios
Redija-se o-ar1:. 36 nes1:es 'termos:
Art. 36. A remuneração do Pre:fei1:o e dos Vereadores será

:fixada pela câmara Municipal, para cada exercício, den"tro de
limites estabelecidos na Constituição Es1:adual, excetuando-se
os Municípios de população in:ferior a duzentos mil habi'tan1:es
nos quais a vereança será exercida gratuitamen1:e.

EHENDA: 2P00436-9
ALEXANDRE PUZVNA PHDB
Emenda subs1:itu1:iva _ adi1:iva _ do Tí1:ulo 111. capí1:ulo IV dos
municípios
(elII lugar do art. 3q do proje1:o>
Assunto: Mandato de Reeleição do Pre:feíto e Vice-pre:feito
Na :forma do art. 23, § 19 Regimen1:o In1:erno da Assembléia Na
cional Constituinte, o signa1:ário apresen'ta a seguinte emenda:
O pre:feito e o Vice-pre:feito serão eleitos a1:é q5 dias do man
da1:o de seus an1:ccessores, aplicadas as regras do art. 91,
para mandato de q anos, com o direito a uma reeleição mesmo
par o período subsequerrte , e tomarão posse no dia 19 de janei
ro do ano subsequente.
Incluir no ar1:. 36:
A remuneração do Pre:feito, vice-pre:feito e dos Vereadores,
e1:c •••

EMENDA: 2P009D2-q
JOSÉ EGNEJA PTB

Emenda aditiva ao Art. 36 do capí1:ulo IV do Tí1:ulo IV
Art. 36. A remuneração do Pre:feito e dos Vereadores será

:fixada pela câmara Municipal, para cada exercício, den1:ro dos
limi1:es estabelecidos na consti1:uição Es1:adual, a qual disporá
que a remuneração dos Vereadores será por sessão a que
comparecer •

I
Ul
00

I

EMENDA: 2P01950-1
ANTÔNIO BRITTO

Dê-se ao artigo
"Os deputados

legislatura para a

vedada vinculação

PHOB
29, par~ra:Eo 20, a seguinte redação.
es1:aduais terão remuneração :fixada elII cada

subseqdente pela Assembléia Legislatura,
s

de qualquer espécie e sujei'ta aos impostos
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REF.: 3-4-0-036-00-00-*<Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

gerais, inclusive o de renda e os extraordinários."
Dê-se ao artigo 36 a seguinte redação:
"Os vereadores terão remuneração fixada em cada legislatu

ra para a susequente pela câmara Municipal. vedada vinculação
de qualquer espécie.

§ Único _ A remuneração estará sujeita aos impostos ge
rais, inclusive o de renda e os extraordinários."

Dê-se ao artigo 70 a seguinte redação:
"Art. 70 Os deputados federais e senadores terão remune

ração fixada em cada legislatura para a subsequente pelo Con
gresso Nacional, vedada a vinculação de qualquer espécie.

§ único _ A remuneração dos parlamentares estará sujeita
aos impostos gerais. inclusive o de renda e os
extraordinários."

suprima-se o parágrafo '7R do artigo qq.

REF.: 3-4-0-036-99-00-* EMENDA: 2P01610-9
FLÁVIO ROCHA

Acrescente-se ao artigo
o seguinte parágrafo único:

PL
36 do Projeto de Constituição <A>

I
~

\

REF.: 3-4-0-037-00-00-*
Art. 37. Compete

Municipios:

REF.: 03G-OO-00~

aos I Art. 36. IDÊNTICO

"1\.rt.. 36.. .. ..
Parágrafo único. cessada a investidura no cargo de Prefei

to. quem o houver exercido, em caráter permanente, fará jus, a
titulo de representação, a um subsidio mensal e vitalício,
pago pelos cofres municipais, correspondente a dois terços dos
vencimentos do Juiz de Direito."

REF.: 3-4-0-037-00-01-*
I - legislar sobre as

suntos de interesse local;

REF.: 036-00-01-*
I - IDÊNTICO

EMENDA: 2P01711-0
VALTER PEREIRA PHDB

CAPÍTtn.O IV DOS MUNIcíPIOS
TÍTtn.O III _-DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Dá nova redação à alínea I, do artigo 37. que passa a ter

o seguinte enunciado:
Art.. 37 ..

"I _ Legislar sobre direito urbanístico. parcelamento do
solo e outros assuntos de interesse local. ressalvada a compe
tência da União e dos Estados.

SUPRIMINDO-SE a alínea X'I1, do artigo 26.
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REF.: 3-~-0-037-00-02~

II - suplementar Q le
gislação :federal e Q estadual
no que couber;

REF.: 3-~-0-037-00-03-*

III - dec:::e'tar e arre
cadar os 'tributos de sua compe
tência. bem COlllO aplicar as
suas rendas. sem prejuizo da
obrigatoriedade de prestar con
tas e publicar balancetes nos
prazos :fixados em lei;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF..: 036-00-02-*
II - IDÊNTICO

REF.: 036-00-03-*
UI - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

PFL
incisoV, doar1:igo 37, a seguinte
o disposto no a.rtigo 2011", :ficando assim

REF.: 3-~-0-037-0~-0~-* • IREF.: 036-0~-0~-*

IV - cr~ar, organ1zar IV - IDENTICO
e suprimir distritos, observad:il
Q legislação estadual;

REF.: 3-~-0-037-00-05-* REF.: 036-00-05-*
V - organizar e pres- V - organizar e prestar di-

'tar os serviços públicos de in- retamente ou sob regime de QU

teresse local; torização, concessão ou pe.rmis
são os serviços públicos de in
teresse local;

EMENDA: 2POO~~7-~

JOSÉ. SANTANA
Ac:::escente-seao

expressão: "Observado
a redação:

Art. 37 _ COmpete QOS Municípios:
I Q IV •••••.••••••.••••••.••••••••••••••••••••••.••••.
V _ Or9anizar e prestar os serviços públicos de interesse

local. observado o disposto no ar1:igo 2011.

EMENDA: 2POO1l66-1
FELIPE MENDES PDS

Hodi:fique-se a red:ilÇOO do inciso V do Art. 37:
Art. 37 _ COmpete aos Municipios:
......................................................................................... '" OI ..

V _ organizar e prestar. diret:illUente ou ltlediante concessão
ou permissão, os serviços públicos de predominante interesse
local.

I
0\o
I

REF.: 3-1I-0-037-00-06~

VI - manter. com a co
oper:ilÇOO técnica e :financeira
da união e do Estado. programas

REF.: 036-00-06-*
VI - IDÊNTICO

EMENDA: 2P01596-11
FRANCISCO DlOOENES PDS

Dê-se QO inciso VI. do ar1:. 37.
<A>, da COmissão de Sistematização,

do projeto de constituição
a seguinte redação:
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I

de ed~ção pré-escolar e de
ensino ~undamental;

EHEmAS DO CEN'l'RÃo EHEmAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

VI _ manter, com a. cooperação técnica e ~inanceira da U
nião e do Estado, programas de manutenção e de desenvolvimento
da. educação pré-escolar e de ensino ~undamental. podendo apli
car recursos nos demais niveis de ensino somente quando 95% da
população em idade escolar estiver atendida no ensino
~und=ental.

REF.: 3-4-0-037-00-07-* IREF.: 036-00-07-*
_VII. -. prest~. co~ a VII - IDÊNTICO

cooperaçao tccn1ca e ~1nance1ra -------------------------------
da União e do Estado, serviços
de atendimento à saúde da popu
lação;
-----r-------------------------
REF.:13-4-0-037-00-00-*

I VIII - promover. no
que cpuber, o adequado ordena
mentol territorial. mediante
planeriamento e controle do uso,
parcelamento e ocupação do solo
urbano;

REF.: 036-00-00-*
VIII - IDÊNTICO

EMENDA: ZP01991-9
UALDECK ORNÉLAS PFL

Emenda: MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 37. Ítem VIII
Dê-se a. seguinte redaçã ao item VIII do Artigo 37 do Pro

jeto de COnstituição (A>:
Artigo 37 _ COmpete ao Município:
VIII _ Promover. no que couber, o adequado ordenamento do

seu território. inclusive mediante planejamentO e controle do
uso. parcelamento e ocupação do solo urbano.

I
0\
I-'

I

REF.: 3-4-0-037-00-09-* IREF.: 036-00-09~

_ IX -.p:o~over•a. ~rc;'te- IX - IDÊNTICO
çao do patr1mon10 h1stor1CO- -------------------------------
cultural local, observada a le-
gislação e a ação ~iscalizadora

~ederal e estadual.

REF.: 3-4-0-037-00-10~

----4--------------------------
EMENDA: 2P00604-3
NESTOR DUARTE PHDB

Acrescente-se ao àr't. 37 do projeto da COmissão de siste
matização o seguinte inciso:

"X _ ~omentar a produção. organizar a distribuição e ~is

calizar o consumo e os preços de alimentos e bens
indispensáveis às necessidades básicas da população local."

REF.: 3-4-0-036-00-00-*
Art. 36. A ~iscaliza-

NEF.: 037-00-00~

Art. 37. IDÊNTICO
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ção ~inanceira e orçamentária.-------------------------------
do Municipio será exercida pela
câmara Municipal, mediante con
trole i' rterno, e pelos sistemas
de conTrole interno do Poder
Exec' ....ivo municipal, na mrma
da lei.

REF.: 3-4-0-038-01-00-* REF.: 031-01-00~

§ 1~ O controle exter- § 1~ O controle externo da
no da câmara Municipal será e- câmara Municipal será exercido
xercido com o auxilio do Tribu- com o auxilio do Tribunal de
nal de COntas do Estado ou do COntas do Estado ou do COnselho
Municipio, ou do conselho de ou Tribunal de COntas dos Muni-
COntas do Municipio. onde cipios, onde houver.

houver. -------------------------------

REF.: 3-4-0-038-0Z-00~ IREF.: 031-0Z-00~

§ es O parecer prévio § Z~ IDÊNTICO
sobre as contas que o Pre:feito -------------------------------
deve prestar anualmente, emiti-
do pelo órgão competente. so
mente deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos mem
bros da câmara Municipal.

REF.: 3-4-0-038-03-00-* IREF.: 031-03-00-*
§ 3g As contas dos Mu- § 3g IDÊNTICO• .p. • IV

n1C1p10S ~1carao, durante ses- -------------------------------
senta dias, anualmente, à dis-
posição dos contribuintes, para
exame e apreciação. Qualquer
cidadão poderá questionar-lhes
a legitimidade. nos termos da
lei.

REF.: 3-4-0-038-04-00-* REF.: 031-04-00~

§ 4g É vedada a cria- § 4g É vedada a criação de
ção de Tribunais, COnselhos ou Tribunais, COnselhos ou órgãos
órgãos de COntas Municipais. de COntóls pelos Municipios.

EMENDA: 2P0106Q-1
NELSON SABRÁ PFL
Emenda
Acresça-se ao art. 38. parágr~o primeiro renumerando-se os
demais:
§ 12 _ A ~iscalização ~ina.nceira e orçamentári:a. do Município
será exercida complementarmente. pelo COnselho COlllunitário Mu
nicipal, órgão esse constituido por representantes da COmuni
dade, que prestaram serviços relevantes, sem renumeração ou
vinculo empregatício, sendo sua estrutura e competência de:fi
nidos em lei.

EMENDA: 2P00680-9
JORGE LEITE PHDB
Emenda I1\Od~icativa

Dispositivo emendóldo: § 4g. do art. 38. do Projeto de consti-

I
Rj

I
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REF.: 3-4-0-03a-04-00~(COnt.>

I

REF.: 3-4-0-99~-OO-OO-*

EMENDAS DO CENTHÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVJ:DUAIS

"tuição <A>. da comissão de sistematização.
_ "Acrescente-se a palavra novos. antes de Tribunais."

EMENDA: 21"00&57-4
VICENTE ROGO 1"HDR

_ incluir no capitulo IV do Titulo lI! do Projeto de COns
tituição o seguinte dispositivo:

"Art. _ COmo órgão subsidiário de colaboração. participa
ção e controle do Poder Público Municipal. a Lei orgânica
poderá criar um conselho comunitário, regulando suas atribui
ções, dente as quais lhe competirá:

I _ acompanhar e participar da elaboração do orçamento.
dos planos e· programas municipais. e mani:fesi:ar-se sobre eles
perante bI câmara de Vereadores~

11 _ ~iscalizar o desempenho da administração municipal.
no curso de execução orçamentária ou dos planos e programas do
município. manüestando-se perante a câmara de vereadores sem
pre que julgue necessário I

III _ receber queixas da comunidade a rspeito do ~unciona

menta da administração municipal e encaminhará aos órgãos com
petentes, providenciando, quando :for o caso, me<lidas de apura
ção da responsabilidade dos servidores.

§ 12 Os membros do COnselho comunitário exercerão suas
atribuições-gratuitamente.

§ 22 _ Serácon:ferida legitimidade processual ao Presidente
do COnselho de Ouvidores para representar, perante o
judiciário, sobre qualquer abuso de autoridade, desvio de po
der ou má aplicação dos recursos públicos."

EMENDA: 21"00715-5
OSCAR CORRÊA PFL

Emenda Aditiva
Acrescenta-se ao capítulo IV _ Dos Municípios _ do Ti1:uJ.o

III _ Da Organização do Estado _ o seguinte artigo:
Art: _ Barragem para represaItlento d'água só será ~ec:hada

depois que a administração pública responsável pela obra res
taurar os serviços, prédios e equipamentos bem COIl\O via de co
municações de interesses dos municipiosa serem a:Eetados. dire
ta ou indiretamente, pela inundação.

I
0\
W

I
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REF.: J-5-0-000-00-00-~

CAPÍTULO V
DO DISTRITO FEDERl\L E DOS
TERRITÓRIOS
-------------------------------
REF.: 3-5-0-999-00-00~ f1:rENDA: ZPOO196-0
------------------------------- CARLOS MOSCONI PHDB

Inclua-se no Projeto de Cons'ti'tuição, na parte relativa Q
comunicação, o seguin'te disposi'tivo: Ti'tulo III capi'tulo V

"Art.' Lei :federal disc:ipliruará a propaganda dos governos
:federal, es'taduais e municipais em 6,rgãos de divulg~o." ,

--------------------------------------------------------------
REF.: 3-5-1-000-00-00~

SEÇÃO I
DO DISTRITO FEDERl\L
-------------------------------
REF.: 3-5-1-039-00-00~ REF.: 036-00-00-~ EMENDA: ZPOO535-?

,

Ar't. 39. O Dis'td'to Art. 36. O Dis'tri'to Fede- MAURO BORGES PDC
Federal, do'tado de au'tonomia ral, do'tá\do de Qu'tonomiQ poJi- AJ'tera a redação do art. 39 e seus parágrafos.
politica, legisla'tiva, adminis- 'tica, legislativa, lõldminis'tra- Art. 39 _ O Dis'tri'to Federal, do'tado de autonomia politi-
'trati'..a e :financeira, será ::td- tiva e :fiMnceira, nos termos ea , legisla'tiva, adminis'tra'tiva e :financeira, será adminis'tra-
minis'trado por Governadór e desta eonsti'tuição, será á\dmi- do por Governador Distrital e disporá de câmara de Vereadores.
dispor~ de câmara Legislativa. nis'trado por Governador e § 1~ A eleição do Governador Dis'trital, do Vice-

~-~=~----~---------------------disporá de câm:u:a Legislativa. Governador Distrital e dos vereá\dores, coincidirá com Q do
------------------------------- Presiden'te da República, para manda'to de igual duraçOO, na

:forma da lei.
§ Zg _ O número de vereadores corresponderá ao 'triplo da

representação do Dis'trito Federal na câmara dos Deputados.
aplicando-se-1hes, no que couber, o art. 153 e seus
parágrafos.

§ 32 Lei orgânica, respeitada a compe'tência da União,
aprovada por dois terços da câmara de Vereadores, disporã so-
bre a organização do Legisla'tivo e do 'Exeeu'tivo do Dis'tri'to
Feder::tl, vedá\da a divisão deste em Municipios.
--------------------------------------------------------------

REF.: 3-5-1-039-01-00-~ REF.: 03a-01-00~ EMENDA: ZPOO39~-O

§ 12 A eleição do Go- § 12 IDÊNTICO MAURÍCIO CORRÊA PDT
vernador, obsezvada a regra do ------------------------------- Emenda Hodi:fica'tiva
artigo 91, e dos Deputados nãs- Dê-se ao § 1~ do artigo 39 a seguin1:e redação:
'tri'tais coincidirá com a dos "Art. 39 - ............................................................................................
Governadores e Deputados Esta- •.................•...........................•....•........••

I
~

I
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dUãlis. para mandato de igual § 19 _ A eleição do Governador. vice-Governador e dos De-
duraç&-. putados Distritais coincidirá com a do Presidente e do Vice-
------- .----------------------- Presidente da República. para mandatos de igual duração."

--------------------------------------------------------------
EMENDA: 2POOS37-2
MEIRA FILHO PHDB

Art. 39
§ 19 _ A eleição do Governador. observada a regra do arti

go 91. coincidirá com Q do Presidente da República.. para man
dato de igual duração.
--------------------------------------------------------------

REF.: 3-5-1-039-02-00-* REF.: 03S-02-00~

§ zg Aos Deputados § 2~ IDOOICO

Distritais e ~ câmara Legisla- -------------------------------
tiva aplica-se o disposto no
artigo Z9.
-------------------------------
REF.: 3-5-1-039-03-00-* REF.: 03e-03-00~

§ 3~ O Dis'trito Fede- § 3~ IDÊNTICO

ralo vedada a SUãI divisão em -------------------------------
municípios. reger-se-á por lei
orgânica. aprovada por dois ter
ços da câmara Legislativa.
-------------------------------
REF.: 3-5-1-039-0q-00~ REF.: 03S-0q-00~

§ q2 Lei :Eederal § q2 IDOOICO
disporá sobre a utilização. ------------------------------
pelo Governo do Dis'trito Fede-
ral. das polícias civil e mili-
tar e do corpo de bombeiros
militar.
-------------------------------
REF.: 3-5-1-039-05-00-* REF.: 03e-05-00~

§ 52 Ao Dis'trito Fede- § Sg InOOICO
ral são atribuídas as competên- ------------•.------------------
cias legislativas reservadas
aos Estados e Municípios.
-------------------------------
REF.: 3-5-1-039-06-00-* EMENDA: 2POOZ1S-8 I

------------------------------- TITO COSTA PHDB
Emenda modi:Eicativa e aditiva
Dispositivos emendados: artigos ZZ. 22-II. Z3-XVIII. Zq.

I
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REF.: 3-5-1-039-06-00-.<COnt.)

EHEHDAS DO eEKl'RÃO EMENDAS COLETIVAS EHENOAS INDIVIDUAIS

Z8-I, 39, ZOS e 20S 91, 1ndos referentes à questão de ~s,

rios e lagos.
O inciso rz , do Art. 22, do Projeto, passa a ter Q seguin

te redação:
Art. 22 ••••
II _ os l:;agos e quaisquer correntes de ãgu:;a em terrenos do

seu domínio, ou que banhem mais de UItI Est:;ado, constituam limi
te com outros p:aíses ou se estendam a território estrangeiro l
as águas subterrQneas cujos depósitos naturais estejam subja
centes ao território de mais de UItI Estado; e as águas super:fi
ciais e subterrQneas situadas nos Territórios.

Inclua-se, no art. 22, do Projeto, o 9 32, com a seguinte
redação:

Art. ZZ••••
§ 3g A União poderá trans:ferir para o domínio municipal. as

águas de interesse exclusivamente local, situadas nos
Territórios.

O inciso XVIII, do art. Z3, do Projeto, passa a ter Q se
guinte redação:

Art. 23 ••••
XVIII _ de:Einir a política e o sistema nacional. de geren

ciamento de recursos históricos, os critérios de outorga dos
usos das águas, às águas particulares e os direitos e deveres
de seus proprietários.

Ao parágra:Eo único, do art. 211, do Projeto, ac!:escente-se
o periodo:

Art. 211. • ••
Parágra:E'o único <••• ) , é permitida Q legislQÇão sobre

águas, supletiva e complementar, respeit:;ada a lei :federal.
O inciso I, do art. 28, do Projeto, passa a ter a seguinte

redação:
Art. 28 ••••
I os lagos em terrenos do seu domínio, as correntes de

água q~ neles tenham nascente e :foz, e as ãgu:;as subterrâneas
cujos depósitos naturais estejam subjacentes exclusivamente ao
seu território, excetuadas as águas que, em virtude de l.ei :fe
deral, sejam particulares.

inclua-se, no Art. 28, do Projeto, o inciso VI, com a se
guinte redação:

Art. 28 ••••
VI _ os que atualmente lhes pertencem ou que lhes vierem a

ser atribuídos.
Inclua-se, no Art. 28, do Projeto, UItI Parágra:Eo único com

a seguinte redação::
Parágra:Eo único. As constituições Est:;aduais poderão trans

:ferir para o domínio municipal as águas de interesse exclusi
vamente local.

I
~
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REF.: 3-5-1-039-0G-OO~(Cont.)

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

Inclua-se, no Art. 39, do Projeto, U1I1 §G2, com a seguinte
redação:

Art. 39 ••••
§ G!! Incluenl-se en1:re os bens do Dis1:rito Federal:
I _ os lagos em terrenos do seu dominio, as correntes de

água que nele têm nascente e :foz. e as ;Sguas subterrâneas cu
jos depósitos naturais estejQlt\ subjacentes exclusiCQlt\ente ao
seu território, excetuadas as águas que. em virtude de lei :fe
der.lll, sejQlt\ particulares; e

11 _ os que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a
ser a1:ribuidos.

O § 12 • do Art. 205, do Projeto, passa a ter a seguinte
redação:

Art. 205. ••• .
§ 1!! A lei poderá a1:ribuir aos Estados a outorga de con

cess~ para o aproveitQlt\ento de potenciais de energia elé1:rica
existentes enf seus respectivos territórios, obedecidas as nor
lt\QS deste artigo.

Inclua-se, no Art. 205, do Projeto, U1I1 § ~, com a seguin
te redação:

Art. 205 ••••
§ 3!! As disposições sobre jazidas. minas e recursos mine

rais somente se apliCQll\ às águas subterrâneas com propriedades
e características especiais, de:finidas em lei.

I
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REF.: 3-5-2-000-00-00-*
SEÇÃO 11
DOS TERRITÓRIOS

EHENDAS DO CENTRÃO EHE:NDAS COLETIVAS EHE:NDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-5-2-040-00-00-* IREF.: 039-00-00,"*
Art. 40. Lei :federal Art. 39. IDÊNTICO

disporá sobre a organização ad- -------------------------------
ministrativa e judiciária dos
Territórios.

REF.: 3-5-2-040-01-00-* IREF.: 039-01-00-*
§ 12 Os Territórios § 12 IDÊNTICO

poderão ser divididos em Muni- -------------------------------
cipios. aos quais se aplicará.
no que couber. o disposto no
capítulo IV' deste titulo.

REF.: 3-5-2-040-02-00-* IREF.: 039-02-00,"*
§ 22 As contas do Go- § ~ IDÊNTICO

verno do Território serão sub- -------------------------------
metidas ao Congresso NQcional.
com parecer prévio do Tribunal
de Contas da União.

E:HENDA: 2P00162-9
HOZARILDO CAVALCANTI PFL
Emendãl SUbstitutiva
Dispositivo Emendado: Titulo III. Cãlpitulo V. seção II

Artigo 49
Dê-se ãIO ~go 40 :a seguinte redação:
Art. 40 _ Lei Federal disporá sobre a organizãlÇáo Adminis

tr:a't:f.w. Legislativa e Judiciária dos Territórios Federais.
§ 12 _ Serão obedecidos. no que couber. os mesmos parâme

tros da Legislação Federal pertinente ao Distrito Federal.
§ 22 _ Os Territórios poderão ser subdivididos em Municí

pios aos quais se aplicará. no que couber. o disposto no capi
tulo IV deste Titulo.
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REF.: 3-6-0-000-00-00-'
CAPÍTULO VI
DA INTERVENÇÃO
-------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-00-' REF.: 0110-00-00-.

Art. 41. A União não Art. 40. IDÊNTICO
inte.rvirá nos Estados e no Dis- -------------------------------
trito Federal. salvo para:
-------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-01-~ REF.: OlfO-OO-01-'

I - manter :a integri- I - IDÊNTICO
dade MCional; --------------------------------------------------------------
REF.: 3-6-0-0lf1-00-0Z-~ REF.: OIlO-OO-OZ-'

,
II - I:Cpelir invasão 11 - IDÊNTICO

estrangeira ou de U1Il Est;ado em -------------------------------
outro;
-------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-03-' REF.: 0110-00-03-.

III - pôr termo a gra- III ..: IDÊNTICO
voe comprometimento da ordem pú-

----------------~~-----------blica;
------------------------.------
REF.: 3-6-0-041-00-04-. REF.: OlfO-00-04-'

IV - garantir o livre IV - IDÊNTICO
exercicio de qualquer dos Pode- -------------------------------
I:CS eSTaduais:
-------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-05-' REF.: OlfO-00-05-.

V - l:Corganizar as :Ei- V - IDÊNTICO
nanças do Estado que: --------------------------------------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-05-a REF.: 040-00-05-a

a) suspender o paga- Q) IDÊNl'ICO
menta da divida :EundadQ por -------------------------------
mais de dois anos consecuti'llOs.
salvo motivo de :Eo!:Ça. maior;
-------------------------------

I
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REF.: 3-6-0-041-00-0S-b REF .: 040-00-0S-b
b> deixar de entregar b) IDÊNTICO

aos Municípios receitas -------------------------------
tributárias :fixadas nesta Cons-
tituição, dentro dos pr;;l%os es-
tabelecidos em lei~

-------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-06~ REF.: 040-00-06~

VI. - promover a execu- VI - IDÊNTICO
ção de lei :federal, ordem ou -------------------------------
decisão judicial;
-------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-0'-* REF.: 040-00-07-*

VII - assegurar a ob- VII - I.DÊNTICO
servância dos seguintes princi- -------------------------------
pios constitucionais:
-------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-07-a REF.: 040-00-07-a

a> :forma repubJ.icana , a) IDÊNTICO
representativa e democrática; --------------------------------------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-07-b REF.: 040-00-07-b

b> direitos da pessoa b> IDÊNTICO
h\lll\ana~ --------------------------------------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-0'-c REF.: 040-00-07-c

c) autonomia munici- c) IDÊNTICO
pal~ -------------------------------
-------------------------------
REF.: 3-6-0-041-00-0'-d REF.: 040-00-07-d

d) prestação de contas d> IDÊNTICO
da admini.stração pública. dire- -------------------------------
ta e indireta.
-------------------------------
REF.: 3-6-0-042-00-00-* REF.: 041-00-00~

Art. 42. O Estado só Art. 41. IDÊNTICO
intervirá em Município locali- -------------------------------
zado em seu território, e a U-
nião, no Dis't1:ito FederaJ. ou em

I
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HunieilJio localizado em Terri-
tório Federal, quando:
-------------------------------
REF~: 3-6-0-042-00-01-* REF.: 041-00-01~

I - dei1tar de ser pa- I - IDÊNTICO
ga, por dois anos consecutivos, -------------------------------
a dívida :fundada, salvo por mo-
tivo de :força maior;
-------------------------------
REF.: 3-6-0-042-00-02-* REF.: 041-00-02-~

Ir - não :forem presta- II - IDÊNTICO
das contas devidas, na :forma da -------------------------------
lei;
-------------------------------

~

REF.: 3-6-0-042-00-03~ REF.: 041-00-03~ EMENDA: 21'01040-3
III - não tiver sido III - IDÊNTICO JOSÉ GUEDES PMDB

aplicado o minil\lO exigido da -------._---------------------- EtlENDA SUPRESSIVA
receita municipal na manutenção suprima-se o inciso 111, do artigo 4Z, do Pr:ojeto.
e desenvolvimento do ensino; ---------------------------~-------~---~----~==--=~=~===~~~~~~-------------------------------
REF.: 3-6-0-042-00-04-~ REF.: 041-00-04~ EMENDA: 21'01300-1

IV - o Tribunal de IV - IDÊNTICO FELIPE CHEIDD!:: PliDB
JUstiça do Estado der provimen- ------------------------------- EMENDA ADITIVA
to a representação para assegu- Dê-se ao inciso IV. do ar"\:. 1.1;;::, do Projeto de Const:tttl:iç--2:,",
rar a observância de princípios <A), a seguinte redação:
indicados na Constituição do "Art. IfZ
Estado, bem COI\lO para prover a IV _ O Tribunal de JUstiça do Estado der: p!.~V'im~~~1;G li) ~=
e1tecução de lei, de ordem ou de presentação para assegurar a observância do§ ~Lin~ipi~s i!"L"Ji=
decisão judicial. cados nestõ;l Constituição e na Col'l.sti;tuiçã~ do Estado. be>n COfitG

------------------------------- para prover Q e1tecução de lei de ezdea !JY (le EieciS'â:o
judicial. '

-----------------------------------=--===-========~~=======~~=

REF.: 3-6-0-043-00-00-~ REF.: OIf2-00-00~

Art. 43. A decretação Ar't. 112. IDÊNTICO
da intervenção dependerá: -------------------------------
-------------------------------

- -
REF.: 3-6-0-043-00-01-~ REF.: 042-00-01~

I - no caso do inciso I - IDÊNTICO
IV do artigo 41, de solici1:ação -------------------------------
do Poder Legislativo ou do Po-
der E1tecutivo coacto ou impedi-

-- -
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do. ou de requisição do SUpremo
Tribul1ãll Federal. se a coaçf,ío
:for exercida contra o Poder
Judiciário;
-------------------------------
REr.: 3-6-0-043-00-02-* REr.: 042-00-02-*

Ir - no caso de des- II - IDÊNTICO
respeito a ordem ou decisão -------------------------------
judiciária. de requisição do
Supremo Tribunal Federal, do
superior Tribunal de Justiça ou
do Tribunal SUperior Eleitoral;
-------------------------------
REr.: 3-6-0-043-00-03-* HEr': 04Z-00-03-*

III - de provimento, III - IDÊNTICO
pelo SUpremo Tribunal Federal, -------------------------------
de representação do Procurador-
Geral da República. na hipótese
do inciso VII do artigo 41;
-------------------------------
HEr.: 3-6-0-043-00-04-* REF.: 042-00-04-*

IV - de provi.mento • IV - IDÊNT:rCO
pelo superior Tribul1ãll de .Jus- -------------------------------
tic;a. de representação do
Procurador-Geral da República.
no caso de recusa à execução de
lei :federal.
-------------------------------
REr.: 3-6-0-043-01-00-* REr.: 042-01-00-*

§ 1!l O decreto de in- § 1!l IDÊNT:rCO
"terveltÇãO, que especi:ficará a -------------------------------
3Iplitude, prazo e condições de
execução e, se couber. nomeará
o interventor, será submetido à
apreciação do Congresso Nacio-
nal ou da Assembléia Legislati-
va do Estado, no prazo de vinte
e quatro horas.
-------------------------------
REr.: 3-6-0-043-02-00-* REr.: 042-'02-00-*

§ Z!l Se não estiver § ~ IDÊNTICO
:funciol1ãlndo o Congresso Nacio- -------------------------------

I
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nal ou a Assembléia Legislati
va, :far-se-á eonveeaçãe
ex'traordinária, no mesmo prazo
de vinte e quatro horas, para
apreciar a mensagem do Presi
dente da Repúbli~ ou do Gover
nador do Estado.

EHENDAS DO CENTRA0 EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-6-0-043-03-00-* IREF .: 042-03-00-_
§ 3!! Nos casos dos in- § 3!! IDÊNTICO

cisos VI e VII do artigo 41, ou ------------------------------
do inciso IV do artigo 42, dis-
pensada a apreciação pelo Con-
gresso ou pela Assembléia Le-
gislativa, o decreto limitar-
se-á a suspender a exec:uç:ão do
ato impugnado, se essa medida
bastar ao restabelecimento da
normalidade.

REF.: 3-6-0-043-04-00-_ IREF.: 042-04-00-*
§ 4!! Cessados os moti- § 4!! IDÊNTICO

vos da intervenção, as autori- --------------------------~----
dades a:fastadas de seus cargos
a eles voltarão, salvo impedi
mento legal.

-.l
~



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO III - DA ORGANIZAçKO DO ESTADO

PRO~ DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS
r---"

REF.: 3-'-O-OOO-OO-OO~

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇKo PÚBLICA
-------------------------------
REF.: 3-'-1-000-00-00~

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
-------------------------------
REF.: 3-'-1-0~~-OO-OO-* REF.: O~3-00-00~ EMENDA: 2P011'l3-3

Art. ~4. A adminis·..:a- Art. 43. A :administração OSNALDO ALMEIDA PL
ção pública, direta ou ind:ue- pública, direta ou indire-rn de EMENDA ADITIVA
ta, de qualquer dos Pod~es qualquer dos Poderes, obedecerá Acrescente-se QO Qrligo Iflf do Projetn , o seguinte
obedecerá adS principios de le- aos principios da legalidade, parágra:fo:
galidade, impessoalidade, mora- impessoalidade, moralidade e " •••§ ••• - É dever da Administração Pública a gestaão das
lidade e publicidade, exigindo- publicidade. informações governamentais de modo a assegurar o seu ecesso
se, como condição de validade ------------------------------- aos individuos".
dos atos administrativos, a 1110- --------------------------------------------------------------
tiVólçãO su:ficien1:e e, como re- EMENDA: 'lP015a~-1

quisito de sua legitimidade, a LEVI/' DIAS Pn.
razoabilidade. EmendQ Qditiva ar't. Iflf.
------------------------------- É vedada a inco~ração ao vencimento-base e aos proventos

do servidor público de van-rngens pessoQis, em caráter perma-
nente, exceto o adicioMl de 'te1npo de serviço, limitado ao
máximo de 35" sobre o respectivo wlor.
--------------------------------------------------------------

REF.: 3-7-1-0~If-01-00~ EHENDA: 'lPOO669-a
§ 12 Nenhum atn da :ad- ~ ALCENI GUERRA PF'L

ministração públic:a imporá li- Substitua-se o § 10. do Art. 41f, pelo seguinte:
mitação, restrição ou constran- § 19 _ A leidisporá sobre a indenização dos danos que as
gimento, salvo se indispensável pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
para atender a :fiMlidQde da prestadorQ de serviços públicos. causarem a terceiros, direta-
lei. mente ou por seus Qgentes, assim como sobre a participação dos
------------------------------- usuários M :fiscalização dos serviços prestados.

--------------------------------------------------------------
REF.: 3-7-1-0~4-0'l-00-* REF.: 043-01-00~

§ 'lI! A ;lpreciação das § 12 As reclQllll;\ÇÕes relati-
reclQll\aÇÕes relativas à presta- ws à prestação de serviços p\l-
ção de serviços públicos será blicos será disciplinadQ em
discipliMda em lei, que lei.
preverá as medidas administra- -------------------------------
tivas e disciplinares cabiveis.

~
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REF.: 3-7-1-044-03-00-~

§ 3~ ~s atos de impro
bidade administrativa importa
rão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da :função
pública, a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao
erário, na :forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo
da ação penal correspondente.

EMENDAS DO CEHTRÃO

REF.: 043-0Z-00~

§ 2g Os atos de improbidade
administrativa importarão a
suspensão dos direitos políti
cos, a perda da :função pública,
a indisponibilidade dos bens e
o ressarcimento ao erário, na
:forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP00559-4
HÉLIO COSTA PHDB

Dê-se ao § 3'1 do Artigo 44 a seguinte redação:
Os atos de improbidade administrativa são inafiançáveis, e

importarão na suspensãe dos direitos políticos, na perda da
:função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarci
mento do erário, na :forma e graduação prevista em lei, Selll

prejuizo da ação penal correspondente.

-------------~------------------------------------------------

REF.: 3-7-1-044-04-00~ REF.: 043-03-00-~

§ 4~ A lei § 3~ A lei es~lecerá os
estabelecerá os prazos de pres- prazos de prescrição para ili
crição para ilicitos praticados citos praticados por qualquer
por qualquer agente, servidor agente, servidor ou não, que
ou não, que causem prejuizos ao causem prejuízos ao erário,
erário, ressalvadas as respec- ressalvadas as respectiva ações
tivas ações de ressarcimento, de ressarcimento.
que serão imprescritiveis.

REF.: 3-7-1-044-05-00-~ REF.: 043-04-00~

§ 5~ A revisão geral § 4'1 A revisão geral da re-
da remuneração dos servidores muneração dos servidores públi
públicos, civis e militares, cos, civis e militares. :far-se
:far-se-á sempre na mesma época á sempre na mesma época, obser-
e com ", mesmos índices. vados princípios de eqüidade.

REF.: 3-7-1-044-06-00-* REF.: 043-05-00~

§ 62 A lei :fixará Q § 52 A lei :fíxará o limite
relação de valores entre Q mai- máximo e Q relação de valores
or e a menor remuneração da 00- entre la maior e la menor remune
ministração pública, direta ou ração dos servidores públicos
indireta, observados, como li- da administração direta ou in
mites máximos e no âmbito dos direta. sendo obrigatório o re-

EMENDA: ZP01176-4
JOSÉ THOHl\Z NONÕ PFL

Acrescente-se ao parágrafo 5 do artigo 44 a expressão:
••• , "sendo estes iguais ou superiores os da in:flação verifi
cada no período".

EMENDA: ZP01614-6
OSHUNDO REBOuçAS PHDB

Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: § 50, do art. 44
suprima-se o § 50, do Art. 44 do Projeto de constituição

(A) •

zação.

EMENDA: ZP00557-S
TEOTÔNIO VILELA FILHO PHDB

O § 6 do art. 44 do Projeto de COnstituição passa ater Q

seguinte redação:
Art. 44 -+lit;.

§ 62 - A lei :fixará a relação de valores entre a maior e Q

I
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PFL
do artigo lflf. passa Q vigorar com a se-

respectivos poderes. os valores ajustamento do valor real dos
percebidos como remuneração, em vencimentos. na :forma dIa lei.
espécie, a qualquer titulo. por observados. como lillli:tes
membros do COngresso Nacional, máximos e no 5mbito dos respec
Ministros do Supremo Tribunal tivos poderes, os valores per
Federal e Ministros de Estado e cebidos como remuneração, em
seus correspondentes nos Esta- espécie, a qualquer titulo. por
dos e ~runicipios. membros do COngresso Nacional.
------------------------------- Ministros do SUpremo Tribunal

Federal e Ministros de Estado e
seus correspondentes nos Esta
dos e Municípios.

menor remune:reção da administração pública, direta ou indire
ta. observdos, como limite máximos e no âmbito dos respectivos
poderes, os valores percebidos como remuneraão. em espécie, a
qualquer titulo. por membros do COngresso Nacional. Ministros
do SUpremo Tribunal Federal e Ministros de Estados e seus cor
respondentes nos Estados e MunicllfÍpios. e como limite minimo o
piso salarial vigente no País.

EHENDA: ZP00791-1
ANTERO DE BARROS PMDB

Dê-se ;;\0 § 62 do art. lflf do Projeto de COnstituição a se
guinte red:ação:

"Ar't. 4'4 _ " " • " " " • " " •• " " •• " " " " " " " .." " " " " " " ..
§ 6g _ A maior remuneração na admil'listração pública. dire-

ta ou indireta, e. no 5mbito dos respectivos poderes. os valo
res percebidos como remuneração em espécie. a qualquer título,
por membros do COngresso Nacional. Ministros do SUpremo Tribu
nal Federal. e Ministros de Estado e seus correspondentes nos
Estados e Municípios, não poderão ser superiores a trinta
salários minimos. 1I

EHENDA: ZP006lf1-1
ANTONIO FERREIRA

O parõágra:Eo 62 •
guinte redação

tl§ 6g _ A lei :fixará a relação de valores entre la maior e
la menor remuneração da Qdministra<;ão pública. direta ou indi
retQ. observados. como limites máximos e no âmbito dos respec
tivos poderes. os valores de:feridos, la qualquer titulo. QOS

membros do COngresso Nacional, Ministros do SUpremo Tribunal e
Ministros de Estado e seus correspondentes nos Estados e
Municípios. 1I

EHENDA: ZP01lfZlf-1
SIMÃO SESSIH PFL
Emenda modi:ficativa
Projeto de constituição _ SUbstitutivo dla comissão de
SistematizQção.
Dê-se ao art. lflf, § 6g la seguinte redação:
nA lei :fixarõá Q relação de valores entre Q maior e la menor re
muneração da administrQç50 pública. direta ou indireta. inclu
sive empresas públicas, sociedades de economia mista e :funda
ções instituídQs e lllantidas pçlo Poder Público. observados.
como limites máximos, os vQlores percebidos como remunerQç5o,
em espécie. a qualquer titulo, pelos Ministros do SUpremo Tri
bunal Federaltl •

I
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REF.: 3-7-1-044-06-00-*<Cont.>

REF.: 3-7-1-044-07-00~

§ 7!! Os I!Ie1I\bros do
Congresso Nacional. os Minis
tros de Estado e os Ministros
do Supremo Tribunal Federal te
rão os mesmos vencimentos e
vantagens. :fixados por lei
ordinária.

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01436-4
JOSE CARLOS VASCONCELOS PHDB

Emenda modi:ficativa ao parágra:fo 6g do Art. 44 do Projeto
de Constituição da ComissQo de Sistematização.

Dê-se ao § 6!! do Art. 44 Q seguinte redação:
~. 4lf .

§ 6!! _ A relação de valores entre a maior e a menor remu
neração da administração pública. direta e indireta. ser:i\ :fi
xada quadrienalmente em lei. até atingir. no prazo de 20 anos.
uma di:ferença não superior a 20 vezes entre elas. observõldos
como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes. os
valores percebidos como remuneração. em espécie. a qualquer
titulo. por membros do Congresso Nacional. Ministros do SUpre
mo" Tribunal Federal e Ministros de Estado e seus corresponden
tes nos Estados e Hunicipios.

EMENDA: 2P01602-Z
ARTENIR RER~ PDS

Ao art. 44. §§ 6!! e 7!!
§ 6!! _ A lei :fixará Q relação de valores entre Q maior e a

menor remune.raçSío da administração pública. direta ou indire
ta. observados. como limites máximos e no âmbito dos respecti
vos poderes. os valores percebidos como remuneração. em espé
cie. a qualquer titulo. por lIIe11IIttos do Congresso Nacional. Mi
nistros do supremo Tribunal Federal. Ministros de Estado e Mi
nistros do Tribunal de contas da união e seus correspondentes
nos Estados e Hunicipios.

§ 7!! Os Ministros de Estado e os Ministros dos Tribunais
superiores. terão os mesmos vencimentos e vantagens. :fixados
por ResoluçQo do Congresso Nacional. :ficando estabelecido o
mesmo critério para os seus correspondentes nos Estados.

EMENDA: ZP00615-9
FRANCISCO BENJAMIM PFL

O lilrt. 44 :fica acrescido do seguinte par:ilgra:fo 7!! •
renumerando-se os demais.

n§ 7!! - O menor vencimento no serviço público não poder:i\
ser in:ferior a 30% do vencimento. percebido a qualquer titulo.
inclusive vantagem individual. no serviço público."

EMENDA: ZP01149-7
ROBERTO TORRES PTB

Emenda aditiva
Acrescente-se um plilrágraf"o. entre os parQgraf"os 7!! e a!! do

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUItrrE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA: ZP01950-1
ANTÔNIO BRITTO

Dê-se ao artigo
"Os deputados

legislatura para a

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-1-044-07-00-*<COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

art. 44. com a redação abaixo. remunerando-se os parágra:Eos
subsequentes.

"Art. "'4. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 8~ NenhUll\ :funcionário. diretor ou empregado. na adminis

tração pública. direta ou indireta. empresa estatal ou socie
dade de economia mista. terá remuneração ou vantagens superio
res às percebidas. respectivamente. na área municipal. pelo
Pre:feito; na área estadual. pelos Secretários de Estado e. na
área :federal. pelos Ministros de Estado.

EMENDA: ZP0160Z-Z
ARTENIR UERNER PDS

Ao art. 44. §§ 6~ e ~
§ 6~ _ A lei :fixará a relação de valores entre a maior e a

menor remuneração da administração pública. direta ou indire
ta, obseevadcs , como limites máximos e no âmbito dos respecti
vos poderes. os valores percebidos como remuneração. em espé
cie, a qualquer titulo. por membros do COngresso Nacional, Mi
nistros do Supremo Tribunal Federal. Ministros de Estado e Mi
nistros do Tribunal de COntas da União e seus correspondentes
nos Estados e Municípios.

§ 7~ Os Ministros de Estado e os Ministros dos Tribunais
superiores. terão os mesmos vencimentos e vantagens. :fixados
por Resolução do COngresso Nacional. :ficando estabelecido o
mesmo eritério para os seus correspondentes nos Estados.

-------------~------------------------------------------------

PMDB
29. parágra:Eo 20. a seguinte redação.
estaduais terão remuneração :fixada em cada

subseqdente pela Assembléia Legislatura.
s

vedada vinculllção de qualquer espécie e sujeita QOS impostos
gerais. inclusive o de renda e os extraordinários."

Dê-se ao artigo 36 a seguinte redação:
"Os vereadores terão remuneração :fixada em cada le9islatu

rOl para a susequente pela câmara Municipal, vedada vinculação
de qualquer espécie.

§ Único A remuneração estará sujeita aos impostos ge-
rais, inclusive o de renda e os extraordinários."

Dê-se ao artigo 70 a seguinte redação:
"Art. 70 Os deputados :federais e senadores terão remune-:

ração :fixada em cada legislatura para a subsequente pelo con
gresso Nacional, vedada a vinculação de qualquer espécie.

§ Único _ A remuneração dos parlamentares estará sujeita
aos impostos gerais, inclusive o de renda e os
extraordinários. "

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 111 - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO E:HENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-7-1-0411-07-00~(COnt.)

REF.: 3-7-1-044-06-00-*
§ 6\1 É vedada qualquer

di:ferença de vencimento entre
=9Os e empregos iguais ou as
semelhados dos servidores dos
Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, ressalvadas as
vantagens de caráter individual
e as relativas à natureza ou ao
local de trabalho.

REF.: 043-06-00-*
§ 6!! Os vencimentos dos

cargos do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário não poderão
ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo, para cargos de
atribuições iguais ou
assemelhados.

suprima-se o parágra:fo ?2 do artigo 1111.
------------------------------------------------------------7-
EtIENDA: 2P00007-0
AFFONSO CAMARGO PTB
Emenda substitutiv:a

Dê-se ao Paragra:fo 02 do Artigo lflf, capitulo VII, do Pro
jeto de COnstituição (A) da Comissão de Sistematização, a se
guinte redação:

Art. 1111 •••
§ ea _ E garantida a isonomia de remuneração aos servido

res dos Podcl:'es, Executivo, Legislativo e JUdiciário. ocupan
tes de cargos iguais ou semelhados, e~ aos das diversas
carreiras técnicas ou pro:fissionais de nível superior, do e
xercicio de cargos em comissão ou :funções de con:fiança e as
relativas à natureza ou ao local de trabalho.

EMENDA: 2P00421-1
ROBERTO ROLLEMBERG PHDB

Dê-se ao § a2 do art. lflf do Projeto de Constituição (A) a
seguinte redaç-ão:

"9 O!! _ E vedada a atribuição pelos Poderes legislativo e
Judiciário de vencimentos superiores aos que são pagos pelo
Poder Executivo pelo exercicio de cargos. :funções ou empregos
iguais ou assemelhados, ressalvadas as vantagens de caráter
individual e as relativas à natureza ou local de trabalho.

EMENDA: 2P00469-5
GEOVANI BORGES PFL

Emenda Modi:ficativa
Dispositivo Emendado: Art. lflf, § as
o § a!! do art. lfll do Projeto de Constituição (A) passa a

ter a seguinte redação:
A.J::'t.. lfl.l. OI OI " 41 ..

§ a2 _ É ved:lda qualquer di:ferença de vencimentos entre
cargos e empregos iguais ou assemelhados servidores dos Pode
res Legislativo, Executivo e Judiciário, no âmbito da adminis
tração :federal, estadual ou municipal, ressalvadas as vanta
gens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao lo
cal de trabalho."

I
\2l
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EMENDA: 2P0049Z-0
ASSIS CANUTO

Dê-se ao § 62
dação seguinte:

PFL
do art. 411 do projeto de constituição a re-

"Art.. 1.14.. .. ",.,.,.,. ••• ,.,.".,. •••••• ".".,.,. "••• ".
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SECRETA:RIA GERAL DA MESA

TÍTULO :II - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-1-044-0a-OO-~(COnt.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

§ a~ Fic:a :assegurQ(]a :a isonomi:a de remuneração aos servi
dores dos Poderes Executivo, Legisl:ativo e Judiciário, ocupan
tes de c:argos e empregos iguais ou :assemelhados e "tronbém das
diversas carreiras técnic:as ou pro:fissionais de nivel supe
rior, ressalvQ(]as as v:antagens decorrentes do tempo de servi
ço, do exercicio de c:argos em comissão ou :funções de con:fiança
e as relativas à natureza ou ao loc:al de trabalho."

EHENDA: ZP01033-4
ALFREDO CAMPOS PHDB

Emenda Hodi:fic:ativa
Dispositivo EmendQ(]o: § 02 do ;art. 411
Dê-se ao § Og, do ;art. 114, do Projeto de Constituição, :a

redação abaixo:
n§ O~ _ É vedQ(]a qualquer di:ferença de vencimento entre

cargos e empregos iguais ou assemelhados dos servidores do Po
der Legisl:ativo, Executivo e Judiciário, ressalvadas :as vanta
gens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao lo
cal de trabalho. A lei não permitirá que a consideração de :fa
tores pessoais opere :além dos limites da complementariedQ(]e."

EMENDA: 2P01441-1
VIRGILDÁSIO DE SENHA PHDB
Emend:a Hodi:fic:ativa
Dê-se ao § a~ do Art. 114 a seguinte redação:

nArt. 44 § ao,
A lei assegurará aos servidores públicos isonomia sal:a

rial, vedad:a qualquer di:ferença de venci.lllentos entre c:argos e
empregos iguais ou :assemelhados do mesmo Poder ou entre servi
dores. dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, res
salvadas as vantagens de c:aráter individual e as relativas à
n:atureza ou o local de trabalho."

EMENDA: 2P01992-?
JOSÉ ELIAS MOREIRA PTB

Emenda Aditiva
DISPOSITIVO EMENDADO: ADITE-SE AO AlUGO 411 DO PROJETO IE

CONSTITUIÇÃO
MAIS UH PA:RÁGRAFO.
Ar-t .. 114 - '" " .
§ Og Nenhum beneficio. diteito ou vantagens serão concedi";

dos, ou pagos a servidores das ~presas públic:as estatais, de
autarquias. de :fundações públicas da União, sem que sejam pre
vimnente assegurados, por lei, por lei, iquais bene:ficios, di
reitos ou vantagens ao servidores de administração direta da
União.

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CO!'l'ITlTUlÇÃO

REF.: 3-7-1-044-09-00-*
§ 9~ Salvo em virtude

de concurso público, o cônjuge
e o parente até segundo grau.
em linha direta ou colateral,
consangüineo ou afim. de qual
quer autoridade, não pode ocu
par cargo ou :função de con:fian
ça , ainda que sob contrato, em
organismos a ela subordinados.
na administração públ:i.ca.

REF.: 3-7-1-044-10-00-*
§ 10. As pessoas juri

dicas de direito público e as
de direito privado prestadoras
de serviços públicos responde
rão pelos danos que seus agen
tes, nesta qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o di
reito de regresso contra' o
responsflvel nos casos de dolo
oU culpa.

EMENDAS,DO CENTRÃO

REF.: 043-07-00-*
§ ~ IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00225-1
VINICIUS CANSANÇÃO PFL

Suprimir o § 9 do Artigo 44

EMENDA: 2P00400-e
JOÃO LOBO PFL

Acrescente-se após o- § 9l!! do art. 44. no capitulo VII. d~

"Administração Pública". Seção I. das ''Disposições Gerais". o
seguinte § 10, remunerando..se os demais:
.......................... " " " " " .. " .. " .. " " " " " " " " " " ..

Ar-t.. lIlf _ ."" _ "" " ".." " .."".."""" " ..
§ 1~ _ " " " .. " " " " " .." " " .. " " " .. " " " .. " " " " .. " .. " " ..
§ 2~ _ " .. " " " " .. " .." " " " " " .. " .. " " " " " " .. " " " " " .. "....•..•••••....••.•...•.•••.•. ~ .

§ 92 .••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••
100. _ Os proventos da aposentadoria do Servidor Público

civil ou da re:forma dos Servidores Públicos Militares, mario
res de 60 <sessenta> anos. estarão isentos de imposto de
renda.

EMENDA: ZP01914-5
ULDURICO PINTO PMDB
EMENDA DE PLENÁRIO

Nos termos do item rr , do Qr"t. 3~. do Regimento Interno da
Assembléia Nacional COnstituinte, altera-se a redação do § 10,
do art. 44, do Projeto de COnstituição para os terlI\Os
seguintes:

"Art. 44
§ 10 _ As-pessoas jurídicas de direito público e as de di

reito privado prestadoras de serviços públicos responderão pe
los danos que seus agentes, nesta qualidade causarem a tercei
ros, sendo obrigatória a ação regressiva contra o responsflvel
nos casos de dolo oU culpa".

I
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REF.: 3-7-1-044-11-00-*
§ 11. É vedada a vin-

REF.: 043-0a-OO~

§ e~ É' vedada :a vinc::ulação
EMENDA: 2P01Z45-1
GUMERCINDO MILHOHEH PT
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

culação ou equiparação de qual- ou equiparação de vencimento.
quer natureza. para o deito de para o deito de remuneração de
remuneração de pessoal do ser- pessoal do serviço público.
viço público. ressalvado o dis- ressalvado o disposto no § 62
posto no § 6!! deste artigo. deste artigo.

REF.: 3-7-1-044-12-00-* IREF.: 043-09-00-*
§ 12. É vedada a QCU- § 92 IDÊNTICO

mulação remunerada de cargos. -------------------------------
empregos e :funções públicos.
exceto nos casos previstos em
lei complementar. obedecidos os
critérios de compatibilidade de
horários e correlação de
matérias.

REF.: 3-7-1-044-13-00-* IREF.: 043-10-00-*
§ 13. A proibição de § 10. IDÊNTICO

ãlC\Il1\ular a que se re:fere o § 12 -------------------------------
estende-se a cargos. empregos e
:funções em autarquias. empresas
públicas. sociedades de econo
mia mista e :fundações públicas.

REF.: 3-7-1-044-14-00-* IREF.: 043-11-00-*
§ 14. Os acréscimos § 11. IDÊNTICO., . .

peCUn1ar~os perceb~dos por ser- -------------------------------
vidor público não serão compu-
tados nem ãlC\Il1\ulados. para :fins

Acrescente-se ao § 11 do ar1:. 411 a seguinte expressão: "e
a resultante de negociação coletiva de tralmlho".

EMENDA: 2P01906-1I
JOSÉ SERRA PHDB

EMENDA MODIFICATIVA AO
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (A)
Dê-se ao parágra:fo 11. do artigo 411. :a seguinte redação:
"Par. 11 _ Respeitado o dispositivo no parágra:fo 6!!. esta

Constituição não estlilielece e veda vinculação ou equiparação
de qualquer na'turc%a para deito de remunerãIÇão de pessoal do
serviço público.'

EMENDA: 2P017S2-7
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB

Dá-se nova redação ao § 12. do Art. 1111
§ 12. vedada a acumulação remunerada de cargos empregos e

:funções públicos. exceto a de dois cargos privativos de den
tistas. médico pro:fessor. obedecidos os critérios de compati
bilidade de horários correlação de matérias.

EMENDA: 2P00325-7
ISMAEL NANDERLEY PHDB

EHENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao § 13 do Artigo 114 la seguinte redação:
§ 13 A proibição de ac:ulIIUlar estende-se a cargos. empre-

gos ou :funções em autarquias. empresas públicas e sociedade de
economia mistQ.

EMENDA: 2POOS11-9
HENRIQUE EDUARDO ALVES PHDB

Dê-se ao § 13 do art. 114. do projeto de Constituição ela
borado pela Comissão de sistematização. :a seguinte redação:

,,§ 13 _ A proibição de acumular a que se re:fere o § 12
estende-se a cargos. empregos e :funções em autarquias. empre
sas públicas e sociedades de economia mista".

I
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SECRET~~IA GERAL DA MESA

TÍTUi'.O III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

de concessão de acréscimos ul
teriores, sob o mesmo titulo ou
idêntico :fundamento.

EMENDAS DO CENrRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-7-1-044-15-00-* REF.: 043-1Z-00~

§ 15. Aplica-se à ad- § 12. Aplica-se à adminis-
ministração pública em geral, tração pública em geral na eon
na condição de contratante ou dição de contratante ou contra
contratada, o disposto no arti- tada, o disposto no artigo ag,
gon,§3j;!. §32.

REF.: 3-7-1-044-16-00~ EMENDA: zp002Za-5
ALEXANDRE PUZVNA PHDB

Acresente-se ao art. 44, capitulo VII, seção I, do projeto
de Constituição A, seguinte parágra:Eo:

E vedado a união, aos Estados, ao D.F. e aos Municipios,
no âmbito de suas respectivas competencias, estabelece trata
mento juridico e remuneratório di:ferenciado entre os servido
res públicos da administração direta e indireta ocupantes de
cargos, :funções ou empregos iguais ou assemelhados.

EMENDA: 2P00539-0
JOSÉ TINOCO PFL

Acrescente-se ao Artigo 44, ou onde couber, dois
parágra:Eos com a seguinte redação:

Artigo 1.11.1 _ • li •••••••••••••••• li •••• li ••••• ' •• li .

§ 16 _ Os órgãos colegiados do contraditório administrati
vo terão composição paritária de membros da :fazenda pública e
de representantes dos contribuintes na :forma. estabelecida em
lei.

§ 17 _ É assegurado o direito à devolução ou à compensação
automática de créditos liquidos e certos, vencidos, do sujeito
passivo contra a :fazenda pública e autarquias, inclusive nos
casos de empréstimo compulsório, com os mesmos acréscimos le
gais de juros e correções aos quais :forem obrigados os
contribuintes.

EMENDA: 2P01005-9
PAVLO RJ.\HOS PHDB

Seja aditado ao Artigo 44 o seguinte parágra:Eo:
§ Para e:feito de aposentadoria ou trans:ferência para i-

natividã'de prevalecerá para o Servidor Público as norma.s em
vigor à data de sua admissão, desde que mais bené:fic:as.

00
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~LÊl:A NACIONAL CONSTITUJ:HTE

SECRETARIA GERAL DA !tESA

TiTULO UI - DA ORGANIZAçXO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUJ:çXO

REF.: 3-7-1-01.11.1-16-00~(COnt.)

REF.: 3-7-1-01.11.1-99-00~

EMENDAS DO CEm'RÃo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P010'3-3
GEOVÃ AHARANTE PHDB
Emenda Aditiva
Disposi'tivo Elnendooo: Artigo I.Il.I
Ti'tulo III
Da organiz~ do Es'tooo
capi'tulo VII
Da Organização pública
Seção I
Disposições Gerais

Acrescente-se ao Art. 1.1", cap:i'tulo VII, seção I, do Proje
'to de cons'ti'tuição, o seguinte parQgra:fo:
n§ • •• É ve'tOOo à União, aos Es'tados, ao Distrito Federal e aos
Hunic:f.pios, no âmbito de suas respectivas compe'tências, esta
belecer tra'tamen'to jurídico e remunera'tório dif'erenciado entre
os servidores públicos da ooministração dire'ta e indireta eeu
pan'tes de cargos, f'unções ou empregos igu<ais ou assemelhadosn•

EMENDA: 2P01SaO-a
AIRTON CORDEIRO PFL

Acrescen'te-se ao art. "" , um parQgr:;l:fo com a seguinte
redação:

Ar"t • '41.4. .. ..• • • .. .. • .. • .. • • .. • • .. .. • .. • • .. • • • .. • • • • • • .. • • .. .. • ..• • • • • .. • •
§ A lei estabelecerá que:
a) a publicidade dos a'tos e programas, obras e serviços

dos órgãos públicos, somente poderá ser f'eita em caráter edu
cativo e de orien'tação social, dela não podendo cons'tar simbo
los ou imagens que caracetrizem promoção pessoal de au'torida
des ou f'uncionários públicos;

b) os órgãos públicos prestarão contas, mensalmente. das
despesas com a divulgação dos seus atos, obras e serviços, aos
órgãos de f'iscalização compe'tentes, bem como pela publicação
de rela'tórios em Diário Of'icial.

EMENDA: 2P01210-0
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
Acrescen'te-se ao art. 1.11.1 do Proje'to de COnstituição da COn\Ís
são de Sis'tematização o seguinte paragráf'o:
nArt. 1.11.1
§ - A a'tuação de 'todo órgão da administração direta e indireta
será acompanhada por COnselho, não remunerado, compos'to por
usuários e servidores. e seu f'uncionamen'to será regulamen'tOOo
em lei".

EMENDA: 2P019'S-'

~
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

P.ROJETO DE CONSTlTUJ:ÇÃO

~.: 3-?-1-0~4-99-00~(COnt.>

REF.: 3-?-1-999-00-00~
I

~-----------------------------

EHENDAS DO CENTRÃo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

CARLOS lJENEVIDES PMDB
Acrescente-se m> art. ~4 do Projeto de consti'tuição o se

guinte l'arágra:Eo:
,,§ • _ É dever dlll Adminis"tração Pública Q ges'tão das in-

:formações governamen'tais, cujo acesso providenciará seja Q to
dos assegurado."

EMENDA: 2P001S7-Z
JOR~ARBA~ P~

Emenda Adi'tiva
InclUQ-se onde couber: Seção I, Capitulo VII, Titulo III
Inclua-se onde couber: seção I, Capitulo VII, Titulo III
"Art. É vedada 1lI incorporação ao vencimen'to-base e aos

proventos do servidor público, em cará'ter I'ermanen'te, de
quaisquer van'tagcns pessoais, ressalvado o adicional por tempo
de serviço, limitado ao máximo de 35% sobre o vencimen'to
base".

EMENDA: 2P00431-e
ÁLVARO VALLE Pl.
Emenda aditiva
Acrescente-se onde convier, na seção l, do Capitulo VII, Titu
lo lII:
Ar't. Havendo indicios de prevaricação, pela tentativa ou pelo
aproveitamento de cargo ou :função pública para :fins de bene:fi
ciarnento politico pessoal ou partidário, caberá ação popular
sendo o ri'to de:finido em lei complemen'tar.

EMENDA: 2P004S4-7
NELSON NEDEKIN PMDB

Inclua-se, onde couber, no Titulo III. Capitulo VII, seção
I. que 'trata da AdministrQção Pública. Q seguinte propos'ta:
TITULO III
CAPÍTULO VII
SEÇÃO I

Art. ( > _ Será obrigllltôrilll 1lI participação de empregados
das empresas públicas. de sociedade de economia mista, de au
tarquias e :fundações. na ins'tância superior da adminis"trQção
dos respec'tivos órgãos. devendo ser indicados pellll categoria
pro:fissional respectivQ na :fora que a lei determinar.

EMENDA: 2P00473-3
JOSÉ EGnEJA PTB

Emenda Aditiva à seção I do Capitulo VII do Titulo III
EmendQ adi'tiva. para ser incluída no capitulo ''Da Adminis

"tração Pública". onde couber:

e;
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REF.: 3-7-1-999-00-00-*<COnt.>

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

Art. • .•As verbas públicas serão aplicadas pelos Poderes
Públicos, inclusive autarquias, sociedades de economia mista e
companhias estatais, exclusivamente em despesas operacionais e
investimentos, vedada a sua utilizaçOO para qualquer outro :fim
que não seja estrito objeto da entidade.

EMENDA: 2P00790-2
ANTERO DE BARROS PHDB

Incluir no Capitulo da Administração
COnstituição, o seguinte dispositivo: Titulo
VII

Pública, da Nova
111 _ Capitulo

"Art. Ficará inabilitado para :função pública os che:fes
do Executivo, integrantes de Mesas Diretoras de Legislativo,
Presidente e Diretores de Autarquias, Fundações ou de Empresas
Estatais, que admitirem :funcion.írios sem concurso público. O
processo de declaração de inabilitação para :função pública
será regulado por lei :federal."

EMENDA: 2P010SS-S
MAGUITO VILELA PHDB
Inclua-se no capitulo VII
Da Administração Pública-seção I
Disposições Gerais
Estabelece a padronização das cores dos veiculos pertencentes
aos órgãos da administração pública.
Art. Os veiculos pertencentes aos órgãos da administração pú
blica serão pintados com a mesma cor.
Parágra:fo único. Lei COmplementar ou Ordinária estabelecerá a
cor.

EMENDA: 2P01173-0
JAIRO CARNEIRO PFL

Inclua-se no Capitlulo VII _ Da AdministraçOO Pública _'
seção I _ Disposições _Gerais _, o seguinte dispositivo:

Art. COnstuem crime de responsabilidade, dentre outros
previstos nesta constituição ou tipi:ficados em lei, o ato ou
omissão de membro ou autoridade da administração pública, di
reta ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal,
do Municípios ou dos Territórios, ou de integrante de quais
quer dos Poderes que atentar contra esta COnstituição e
especialmente:

I Q existência da União e a integridade nacional:
II- o livre exercicio dos Poderes da união e dos Estados,

e a autõnomia municipal;
111 _ o exercicio dos direitos individuais, sociais e po

liticos;
IV _ a execução de lei, ordem ou decisão judicial;

00
0\
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REF.: 3-7-1-999-00-00-*(COn~.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

V _ Q execução de lei. ordem ou decisão judicial;
V _ o c\lll\primen~o de condição. exigência ou prazo. previs

to nes~ COnsti~ição ou :fixado em lei. com vinculação especi
:fica. e. em particular. concernente a:

a) _ pres~açÂo de eerrtas
b) _ pagamento da divida :fundada;
C) _ en~ga ou ~an:fe.rência de recursos ou rec:ei~s

~ibutárias;
d) _ destinação. den~ de limites mínimos :fixados. de re

cursos. para o ensino. para o NOrdeste. ou para ou~s seto
res. atividades. regiões ou Qreas especi:ficadas;

e) _ realização de concurso público;
:f) _ limites da remuneração na adminis~ação pública dire

ta ou indireta. de qualquer dos Poderes;
g) _ proibição de vinculação ou equiparação para o e:fei~o

de remuneração de pessoal do serviço público. a que se re:fere
a alinea anterior;

h> _ aumerrto , reajuste ou revisão da remuneração. proven
tos ou pensões relacionadas ~ adminis~açãO pública direta ou
intire~a. de qualquer dos Poderes;

i> _ impedimentos. a:fas'tamentos ou desincompatilbilização.
VI _ probidade adminis~a~iva.

EMENDA: 2P01394-S
MENDES BOTELHO PTB
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se à seção I (·~isposições Gerais·) do capitulo
nVII. do Titulo nIII·. onde couber:

nAr~. _ É vedado aos Estados e Municípios con~atar. a
qualquer ti~lo. empresas privadas para ~atar de questões de
seu intersse junto a órgãos públicos ou ins~i1:uições

:financeirasn•

EMENDA: 2P01996-0
GASTONE RIGHI PTB

Acrescente-se ao ~ex1:0 constitucional. onde couber. no ca
pi~lo VII. Seção I.

~. _ Os Hinis~s de Estado. os Ministros do SUpremo
Tribunal Federal e os Membros do Congresso Nacional terão os
mesmos vencimen~os e vantagens qUe serão :fixados por lei
ordin;íria e não poderão exceder aos percebidos pelo Presidente
da República.

I
~

I



ASSEMBLEIA NACIONAL CONS'rrTUINTE

SECRETARIA GER1IL DA MESA

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: J-'-2-000-00-00-~
SEÇÃO 11
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS

REF.: 3-'-2-0qS-00-OO~

Art. ~s. Os cargos,
empregos e :funções públicos são
acessiveis aos brasileiros que
preenc:hal1\ os requisitos estabe
lecidos em lei.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: Oqq-OO-OO~

Art. li"'. IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00902-&
CARLOS COTTA PHDB

Emend:õl QditivQ
Incluam-se na seção I do capitulo VII do Titulo 111, como

l1r't. ~s e parágra:fo \inico, remunerando-se os dispositivos, QS
seguintes disposições:

"Art. qs. O Presidente dQ República, os Ministros de Esta
do, os Governadores e os Secretários dos EstQdos e Territó
rios, os Pre:feitos e os Secretários Hunicipais :ficam obrigQdos
a apresentar cópia da Declaração do Imposto de Renda e dos ex
traros de contas bancárias, quando requeridas por um décimo
dos membros do Congresso NacionQl, das Assembléias Legislati
vas e das câmaras Municipais, durante o elrerCicio do mand:õlto
ou :função e, aind:õl, por um periodo de cinco anos após a perda
do mandato, a exoneração, demissão ou cassação.

Parágra:fo \inico • O descumprimento, no prazo de trinta
dias, da obrigação inscrita neste artigo impliCQ a perda
automátiCQ do mandato ou da :função, a ser declarada pela Mesa
do respectivo Poder Legislativo."

I
00
00
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REF.: 3-7-2-04S-01-00~ REF.: 044-01-00-.
§ 12 A primeira inves- § 12 A pr:in\eir:l investidura

tidura em cargo ou emprego p\i- em cargo ou emprego público,
blico, sob qualquer regime, sob qualquer regime, dependerá
dependerá sempre de aprovação sempre de aprovação prévia em
prévia em concurso públiCo de concurso público de provas ou
provas ou de provas e titulos. de provas e titulos. Prescidirá
------------------------------- de concursos Q no~ para

C:õIrgos em comissão declarados
em lei, de livxe lliOmeação e
exoneração.

EMENDA: 2P0039G-G
AÉCIO NEVES PHDB
Dê-se ao § 12 do art. ~s do Projeto de Constituição (A) da Co
missão de sistematização. a seguinte redação:
n§ 12 A primeira investidura em cargo ou emprego públiC(), sob
qU:õllquer regime, dependerá sempre de aprovação prévia em con
curso público de provas."

EMENDA: 2P00930-1
.JOSÉ RICHA PHDB
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 19 do artigo qS a seguinte redação:
"Art. 45.
§ 19 A primeira investidura em cargo ou emprego público,

sob qU:õllquer regime, dependerá sempre de aprovação prévia em
concurso público ou de provas e titulos. O prazo de validQde
do concurso será de dois anos, prorrogável por mais dois anos.

EMENDA: 2P017S0-9
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REF.: 3-7-2-0~5-01-00~(COn"t.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ERALDO TRINDADE PFL
Dê-se a seguin"te red~o ao Parágra:fo 12, do Artigo ~S,

T:í:t:ulo III, do capí"tulo VII. seção lI. do Proje"to de COnsti
tuição. acrescen"tando-se a es'te mesmo ar"tigo um parágra:fo ~.

remunerando-se os demais:
"Art. 45
Parágrafo 12 O ingresso no serviço público da união, dos

Es"tados. do Dis"tri"to Federal e dos Municípios dependerá sempre
da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e titulos.

Parágrafo 22 A não observância ao dispos"to no parágra:fo 12
des"te ar"tigo implicará a nulidade do a"to e a punição da au"to
ridade responsável. nos "termos da Lei".

EMENDA: 2P01666-8
OCTÁVIO ELÍSIO PHDB

Emenda de Plenário
Nos "termos do i"tem II, do ar"t. 30. do Regímen"to In"terno da

Assembléia Nacional Constituinte, altere-se o § 12 do ar"t. 45
do Projet'o de consti"tuição para os "termos seguin"tes ~

suprimindo-se, em consequência,_ o § 42 do re:E'erido artigo:
"Ar"t. 4S
§ 12 _ A primeira investidura em cargo ou emprego público,

sob qualquer regime. dependerá sempre de aprovação prévia em
concurso público de provas de ti"tulos. que "terá validade-de
dois anos. podendo ser prorrogado es"te prazo uma vez por mais
dois anos."

I
~

I

R~F.: 3-7-2-0~5-02-00-* REF.: 044-02-00~

§ 2~ A união. os Es"ta- § 22 A união. os Es"tados. o
dos, o Dis"tri"to Federal e os Dis"trito Federal e os Municí
~nicípios instituirão. no âm- pios instituirão. no âmbi"to de
bito de sua compe"tência. regime sua compe"tência. regime jurídi
juridico \mico para os serv:ido- co único para os servidores da
res da adminis"tração pública administração pública dire"ta.
dire"ta e das au"tarquias. bem das autarquias e das :fundações
como plano de carreira. públicas. bem como planos de

I •-7----------------------------- carre1ra.

REF.: 3-7-2-0~5-03-00-* REF.: 044-03-00-*
§ 32 são es"táveis • § 32 são es"táveis. após

após dois anos de e:fetivo exez-- dois anos de e:fetivo exercício.
cicio. os servidores nomeados os servidores nomeados median"te

EMENDA: 2P01747-9
HUMBERTO LUCENA PHDB

Dê-se a seguin"te redação ao parágra:fo ~ do ar"\:. 4S da Se
ção II, do capitulo VII. do Título III. do Proje"to de
COnstituição:

"Art'. 4S

"22 A união. os Es"tados, o Dis"tri"to Federal e os Muni
cípios insti"tuirão. no âmbi"to de sua compe"tência, regime juri
dico único e próprio, de cará"ter es"tatu"tário. para os seus
servidores da administração dire"ta e das au"tarquias. conforme
es"tabelecido em lei."
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por concurso público. Elrtinto o
c;,.?rgo ou declarada a sua desne
cessidade, o servidor estável
xicará em disponibilidade remu
nerada, até seu adequado apro
veitamento em outro cargo.

REF.: 3-7-Z-045-04-00-*
§ 4g será convocado

para assumir seu cargo ou em
prego aquele que xoi aprovado
em concurso público de provas
ou de provas e titulos. com
prioridade sobre novos concur
sados. na carreira. A convoca
ção será por edital e xixará
prazo improrrogável.

REF.: 3-7-2-045-05-00-*
§ 5'1 Os cargos em co

missão e xunções de comiança
na administraç.50 públiCGl serão
exercidos, pr:eXerencialmente,
por servidores ocupantes de
cargo de carreira técnica ou
pro:fissional. nos casos e con
dições previstos em lei.

EMENDAS DO CENTRÃO

concurso público. Extinto o
cargo ou declarada a sua desne
cessidade, o servidor estável
xicará em disponibilidade remu
nerada. até seu adequado apro
veitamento em outro cargo.

REF.: 044-04-00-*
9 42 Somente será admitido

candidato abilitado em concurso
público após a investidura dos
aprovados em concurso anterior,
observados os prazos de valida
de éOnstante do edital de
convocação.

REF.: 044-05-00-*
§ ss IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P016B7-1
FÁBIO FELDMANN PHDB

Dê-se ao § '4g do :art. '45, do Projeto de constituição (A),
a seguinte redação:

"9 4g _ Durante o prazo de validade do concurso. que não
poderá ser superior a quatro anos. o candidato aprovado tem
direito de não ser preterido. devendo ser convocado llIediante
publicaçiío de edital. com prazo razolável para tomar pesse ,»

EMENDA: 2P02031-3
OSMAR LEITÃO PFL

O parágra:fo '4g. do artigo 45, do Projeto de COnstituição
passa a vigorar com a seguinte redação:

,,§ 42 _ Será convocada para aSSU1llir seu cargo ou emprego
aquele que :foi aprovado em concurso público de provas e titu
los. com prioridade sobre novos concursados, na carreira para
a qual 1:enhron concorrido ou na em que tiver sido 1:ransxormad:;\
por ato da Administração. A convocação será por edital e
:fixará prazo improrrogável.n

EMENDA: 2P00141-6
CÉSAR MAIA PDT

EMENDA SUBSTITUTIVA:
TÍTULO lII-SEÇÃO lI-ARTIGO 45-PARÁGRAFO 50.
§ 5g: Os cargos em comissiiío e xUn<;Ões de comiança, :farão

parte dos planos de carreir:a, de xorma :;\ g;lrantir o seu exer
cicio privativo por servidor público comorme :as linhas de :;\
tribuic;ão técnica, com excessão do primeiro nivel, dire1::;lmen1:e
subordinado à :autoridade política.

EMENDA: 2P00613-2
FRANCISCO BENJAMIM PFL

O 9 sg do art. 45 passa :;\1:er a seguin1:e redação:
9 52 - Os cargos em comissiiío e :função de COmiança na ad

ministraç.:;lo pública serão exercidos por servidores ocupantes
de cargo de carreira técniCãl ou proxicional. admitindo que :;\té
o máximo de 2% do total dos mencionados cargos e :funções co
missionados ou de comia!\Ç:;\ sejam ocupados por peSSO;lS es1:r:õ\-

I
s
I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO III - DA ORGANJ:ZAÇÃO 00 ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-2-045-05-00~(Con~.)

REF.: 3-7-2-045-06-00-*
§ 6g são assegurados

ao servidor público civil o di
rei~o à livre associação sindi
cal e o de greve, observado o
dispos~o nos artigos 10 e 11.

EHDmAS DO CENTRÃO

REF.: 044-06-00-*
§ 6~ A lei disporá sobre o

direito de associação do servi
dor público, vedada a greve e
garantida, na ~orma da lei,
processo especial de trami~ação

de suas reinvidicações.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Ilhas aos quadros de carreira.

EMENDA: 2P010Z4-S
GERALDO CAMPOS PMDB

SUprima-se do § 5g do ar~. 45 o termo "p~erencialmente".

EtIENDA: ZP00017-7
DIONÍSIO HAGE PFL

Dê-se ao § Gg do Art. I.IS do Projeto de Consti"tuiç50 (A), a
seguin~e redação:

§ 6g s50 assegurados ao servidor público civil, exceto
os dos Hinis~érios Hili~ares, o direi~o à livre associação
sindical e o de greve, observado o disposto nos artigos 10 e
11.

EtIENDA: 2P00137-0
LEUR LOHJ.\NTO PFL

Acrescen~e-se o seguin~e parágr~o ao ar~. IfS,
renumerando-se os demais:

§ 6g Os ex-~itulares da Presidência e das·Dire~orias do
Banco cen~ral :ficam impedidos, por periOdo de dois anos, de
assumir cargo ou :função diretivos na empresa privada.

EMENDA: 2P00344-3
PEDRO CEOLIN PFL

Dê-se ao § Gg do Art. 45, a seguin~e redação:
"A lei disporá sobre o direi~o de associação do servidor

público, vedada a greve e garan~ida, na :forma da lei, processo
especial de ~ami~ação de suas reivindicações."

I
\O
I-"

I

REF.: 3-7-2-045-07-00-* REF.: 044-07-00-*
§ 7g A lei reservará § ~ A lei reservará per

percentual dos empregos públi- cen"tual dos empregos públicos
cos para as pessoas por~adoras para as pessoas por~adoras de
de d~iciência ~isica. e d~iciência ~isica e d~inirá

d~inirá os cri~érios de sua os cri~érios de sua admissão,
admissão, observado o dispos~o observado o dispos~o no § 19.
no § 19. -------------------------------

REF.: 3-7-2-045-0a-00-*
§ a~ Aplica-se, ainda,

aos servidores da adminis~ação

pública o dispos~o nos incisos
IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII,

REF.: 044-09-00-*
§ 9g Aplica-se, ainda, nos

termos da lei, aos servidores
da adminis~ação pública o dis
pos~o nos incisos IV, VIII, IX,

EtlENDA: 2P010Z1-1
GERALDO CAMPOS PMDB

Acrescen~e-se à série de incisos do art. ", citados no § a
do ar~. 45, os incisos XIII, XXJ:I e XXVII.
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2~~::~_::~_::_:_:~:1~~_::;~~~~~~:~_:::~
REF.: 3-7-2-045-99-00-*

REF.: 3-7-2-046-00-00-. IREF.: 045-00-00-*
Ar1: • 46. O servidor Ar'\:. 4S. IDÊNTICO

será ãlposen'tado: -------------------------------

EMENDA: 2P00902-6
CARLOS COTTA PHDB

ElIlendQ lKlitiva
Incl\lQl\\-se M SeçQo I do Ollpi'tulo VII do Ti'tulo UI, como

:ar't. 4S e parágrQ:fo único, renume.rallltlo-se os dispositivos, as
seguin'tes disposições:

"Art. 45. O Presiden'te dQ República, os HiniS'tros de ES'tQ
do, os Governadores e os secre'tãrios dos Esi:Qdos e Terri'tó
rios, os Pre:feitos e os secretzios Hunicipais :fiCQl\\ obrigados
a :apresentar cõpi:a da DeclaraçOO do Importo de Rend:a e dos ex
trQrOs de contas bãlncãriãls, quallltlo requeridãls por UllI décilllO
dos ll\elIIbros do Congresso HacioMl, das Assembléias LegislQti
vas e das câmarQS Hunicipãlis, durãlnte o exercicio do IlIãIndato
ou :função e, ainda. por \lll\ periodo de cinco ;mos após a perda
do mandãlto, a exoncr~, demissão ou cass~.

PãlrágrQ:fo único. O desCUlllprimento, no prazo de trinta
diãls, dãl obriQãlção inscrita neste artigo implica a perda
automática do mallltlato ou dãl :função, la ser declarada pela HeSãl
do respectivo Poder Legislativo."

EMENDA: 2P01aOa-4
JALLES FONTOURA PFL

Nos 'termos do art. 3g da Resolução n.a, do Regimento In
'terno da Assembléia NQcional Cons'tituin'te, ãlCrescente-se no
Ar'\:. 45 da Seção lI, do cap.VII do Ti'tulo III, do SUbstitutivo
do Proje'to de Constituição o seguinte parágrQ:fo:

§ "A contrãltaçOO de empregados dQS empres:as públicas, so
ciedades de economia miS'tQ e :fullltlQÇi)es, sob qualquer regime
juridico, depellltlerá sempre de apro~ prévia em concurso pú
blico de provas ou de provas e 'té'tulos."

EMENDA: 2P02026-7
LUÍS ROBERTO PONTE PHDB

Substitua-se os artigos 46, 47 e lia do Projeto de Consti
1:ui~o <A> dQ Comissl'.ío de Sis'telllãltização, pelo seguinte
artigo:

Art. _ O servidor será aposen'tado e seus dependentes
'terão pensl'.ío por sua morte, nos 'termos dQ lei.

Pãlrágrãl:fo único _ Os proventos da in:atividClde e QS pensões
serão revistos, n:a mesm:a proporção e na meSlllãl data, sempre que
se modi:ficar a remuneração dos servidores em ativid;x1e, bela
como serão es'tendidos aos inativos quaisquer beneficios ou

I
s
I
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REF.: 3-7-2-046-00-00-~<Cont.)

REF.: 3-7-2-046-00-00-a

REF.: 3-7-Z-046-00-01-~

I - por invalidez;

REF.: ']-7-2-0146-00-02-*
11 - compulsoriamente.

aos se+enta anos;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 045-00-01-~

I - IDÊNTICO

REF.: 045-00-02-lf
11 - compulsoriamente. aos

setentQ anos para o homem e aos
sessenta e cinco par;;t Q. mulher;

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

vantagens posteriormente concedidos aos servidores em ativida
de. inclusive quando decorrentes da trans:formae;ão ou reclassi
:fi~ do cargo ou :função em que. se deu a aposentadoria ou a
re:forma.

EMENDA: 21"00419-9
FRANCISCO ROSSI ~B

Dê-se nova redação a alínea Q do artigo 146:
llrt. 146
Qlinea Q) _ após trinta e cinco anos de serviço. se do

sexo masculino. ou trinta. se do :feminino. :facultado. nos ter
mos da lei. aposentadoria proporcional aos trinta anos de tra
balho para o homem e aos vinte e cinco anos para Q mulher.

EMENDA: 21"00639-6
ARNALDO MORAES Pl1DB

Emend;;t Substitutiv;;t
A alínea "11" • do ar't. 146. passará Q 'ter :a seguinte

redação:
Ar"t.. 1.16 _ .......................................................... •, ..
I ..
11-_ compulsoriamente. aos setentQ e cinco anos de idade;
III ..

EMENDA: 21"01365-6
FELIPE CHEIDDE Pl1DB
EHEN[)A ADITIVA

Altere-se a red;;tc?o do inciso II do ar't. 46. do Projeto de
COnstituição <A). par;;t desdobrá-lo e acrescentar-lhe uma noV;;t
:forma de aposentadoria:

"11 _ COmpulsorironente:
;;t) aos setenta anos de idade;
b) : por convebiência da administração. observadas as con

dições estabelecidas em lei. para quem já houver completado o
tempo necessário para obtenc?o d;;t aposentadoria voluntária.',

I
~

I

Pl1DB
<Projeto de Constituição dQ Comissão

EMENDA: 21"01590-5
GIL CÉSAR

EMENDA MODIFICATIVA
de Siste1l1atiz:.ç:áo>

Dê-se ao Ar'tig" I>p Ji'L.:dis;;;; :1:1. ãl seguinte redação:



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO UI - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIçÃO

REF.: 3-7-Z-046-00-0Z~(COn~.)

REF.: 3-7-Z-046-00-03-*
III - volun~arimnente:

REF.: 3-7-Z-046-00-03-a
a) após trin~a e cinco

anos de serviço, se do sexo
lIIêlsculino. ou trinta, se do :fe
minino;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 04S-00-03-*
III - IDÊNTICO

REF.: 045-00-03-:;\
:;\) IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

11 : Compulsori~n~e aos se~en~a ::mos, ou a seu pedido,
aos sessen~a e cinco ;anos de idade.

EMENDA: zrooseo-z
ORLANDO BEZERRA PFL

Emend:;\ Adi~iva

Disposi~ivo El'lIendando: Inciso III, do ~go 1.16
Inclua-se ao inciso lII. do ~igo 1.16 do anteprojeto de

~ex1:o constitucional, a seguin~e aliena:
"I\rt. 46 _ : ,

III

c) após vinte anos de 'trabalho, a qualquer mornen~o. desde
que requerida pelo servidor, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço".

EMENDA: ZP00004-S
SIQUEIRA CAMPOS PDC

Dê-se a seguinte redação QS le'tras "a" e "b" do itern 111.
do Artigo 1.16 do projeto de Consti~ção:

"A.rt.. 1.16 " " """ ".. " ".. ".." "..
.. .. .. .. " " " .. " " " " .. " " .. " " " " " " " " ..
III .." .... " .." " " .." " " " " " " " _" .." " .. " .. " " " ...... " "
a) ap6s 'trint:;\ Qnos de serviço, se do sexo l'lIQsculino, ou

vinte e cinco, se do :feminino;
b) aos sessenta e cinco anos de idade, se do sexo lIIêlsculi

no ou sessenta anos se do :feminino, porporcionalrnente ao tempo
de atividade na :fOX'lllêl da lei.

EMENDA: ZP00110-6
JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB

Dê-se Q alinca "a" do ar't. 1.16 la seguinte redação:
"Art. 46
a _ após 'trinta e cinco anos de 'trabalho par:;\ o homem e

trinta par:;\ a l'lIUlhcr, :f:acul~ado o requeril'llen~o de aposen~ado

ria proporcional, nos 'termos da lei, aos 'trinta e cinco anos
respectiv:amente.

EMENDA: ZPOOZ39-1
FRANCISCO KUSTER PHDB

Eltlcnd:;\ Hodi:ficativa da alinca la do Inciso III do artigo 46
do Projeto de Constituição.

Art. 46 _ O servidor será aposentado:
I _ " "" " .." "" .."" ~ ••••••

I
~
I



ASSE11BLÉXA NACXONAL CONSTXTUINTE

SECRETARXA GERAL DA IfESA

TÍTULO XU - DA ORGAHIZAÇlO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-?-2-0'46-00-03-a<Con1:.)

EMENDAS DO CENTRlo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS XHDIVJ:DUAIS

11 .. li li .. li li ..

UX- Volun1:arimnen1:e:
a> Após 1:rin1:a e dois anos de serviço, se do sexo masculi

no, ou vin1:e e se'te , se do :feminino;
b> li ..

EMENDA: 2P00273-1
COSTA FERREIRA PFL

Dê-se às alíneas a e b, do inciso xxx, do ar1:igo '46, da
seção U. do capí1:ulo VJ:I, do ti1:ulo UX, do a1:ual Proje1:o de
Cons1:i1:uição. a seguin1:e red~:

Ti1:ulo UI
seção IJ:
Ar"t.. "6 ..
I ..
11. .. _ ..
III li " ..

a> _ Após 'trin1:.:a anos de serviço, se do sexo masculino, ou
vin1:e e cinco. se do feminino.

b> _ Após vin1:e e cinco anos de :fe1:ivo exercicio em :Eun-
çtíes de HQgis1:ério. se Pro:fessor. ou vin1:e anos. se
pro:fessora.

EMENDA: 2P00670-'4
CRISTINA TAVARES PHDB

adi1:iva a alínea "a" do Artigo '46 do Proje1:o de Consti1:ui
ção, a e>tpt'essão:

"ou proporcionalmen'te" aos 35 anos para os homens e aos 30
anos para a mulheres.

\O
UI

PHDB
alínea a> do inciso IXI do ar1:. '46 do Proje1:o de

da Comissão de sis1:ematizac;ão, la seguin1:e

EMENDA: 2P00921-2
AUREO MELLO

Dê-se à
Consti1:uição •
redação:

a> volun1:ariamen1:e após 30 <trin1:a> anos de serviço.
b> após 2S <vin1:e e cinco> anos de e:fetivo exercicio

:funções de magis"téri.
em

EMENDA: 2P01063-1
ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS

Dê-se ao i1:em UI do ar1:. 46 do Proje1:o de Consti1:uição la
redação seguin1:e:

"Art.. LJG ...... " " " " " " • " " " • " " "" " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " "" " " " "

UI Volun1:ariamen1:e:
A> ãpós 1:rin1:la anos de e:fetivo exercício, se do sexo mas-



ASSEMBLÉIA NACIOHAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-Z-0'l6-00-03-a<Cont.>

EMENDAS DO carrnÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

culino ou vin'te e cinco. se do ~em:inino:

b> após vin'te limos de ~etivo exercício. com proven'tos
proporcionais:

EMENDA: 2P01'178-0
LUIZ ALBERTO RODRIGUES PHDB
EMENDA HODIFICATIVA

A le'tra "b" do item III do Artigo 'I6~ do Proje'to de Cons
ti'tuic;:ão <A> passa a 'ter a seguinte redação:
Artigo "3:
111 _ •••
a> •••
b> -_ após 'trint::l anos de ~tivo exercício em ~unções de ma
gistério ou de bancirio. se do sexo masculino. e vinte e cinco
anos. se do sexo ~eminino.

EMENDA: 2P01560-3
IVO CERSÓSlHO PHDB

As alíneas "a" e "b" do inciso III do art. '16 passam a 'ter I ~
Q seguin'te :redação:

Ar't" 46 _ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
I _ """"" .... """ .. """ ... """"" .."""" ..",, .... ,,"""",, .... ,,"""""""",, ..,, 111 " .....

II "" " "" .." " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " " " " " " "" " " "" " " " " " "
IlI- voluntariQlllCn'te:
a> ãpós 30 anos de serviço. se do sexo masculino ou vin'te

e cinco se do ~eminino:

EMENDA: 2P01774-6
RUBEM HEDINA PFL

1• Dê-se ~ aline::l "::I" do inciso III do art. "6 a seguinte
redação:

"Ar't. "6
"Ar't. 146
III
a> após 'trinta e cinco anos de serviço. se do sexo mascu

lino. ou após 'trin'ta. se do sexo ~eminino. ~acul'tado ao pri
meiro :requerer. nos 'tCX11\OS da lei. ::Iposen'tadoria proporcional
aos 'trin'ta anos de serviço e. ià última. aos vin'te e cinco:

2. Dê-se. conseguen'temen'te. ao art. '17. a seguin'te
:redaçQo:

"Ar't. 47 os proven'tos da aposentaria seroo:
I _ in'tegrais. nos casos p:revis'tos no artigo an'terior.

:ressalvados os ~eridos no inciso seguin'te;
11 _ proporcionais. no caso previsto no inciso II do arti

go an'terior. quando o servidor con'tar menos de vinte ::Inos de
serviço. e no caso e:Hplicitado na parte ~inal d::l ::Ilínea "a" do
inciso III do mesmo Qr'tigo." <redação supra>



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECHETARIA GEllAL DA HESA

TÍTULO 111 - DA ORG~ZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-7-2-046-00-03-b IREF.: 045-00-03-b
b> após trinta anos de b> IDÊNTICO

efetivo exercicio em ~unções de -------------------------------
magistério, se pro~essor, ou
vinte e cinco, se pio~essora.

EMENDA: 2P01395-3
MENDES BOTELHO
EMENDA MODIFICATIVA

De-se à letra
redação:

nArt. 46

III

nb'

PTB

do item nIII' do art. 46 Q seguinte

REF.: 3-7-2-046-00-03-c

b> após vinte e cinco anos de e:fetivo exercicio em ~unções

de magistério.'

EMENDA: ZP01615-4
OSMUNDO REBOUÇAS PMDB

Emenda Substitutiva
No Projeto de Constituição (A> I
O art. 46-item III-alinea b para a ter a seguinte redação: ~

Art. 'l6. O servidor ser:i aposentado: I
I _ .....
11 •••
111- voluntariamente:
a> ãpós trinta e cinco QOOs de serviço, se do sexo I\IlllSCU

lioo, ou trinta, de do ~emin:i.mo·. ~acultado Qquele requerer,
nos termos da lei, aposentadoriQ proporcional aos trinta anos
de trabalho e a esta. aos vinte e cinco.

EMENDA: ZP01937-4
LEITE CHAVES PMDB

EMENDA ADITIVA
A alinea <b> do artigo 'l6 passa a ter a seguinte redação:
b> nApós trinta QOOs de efetivo exercicio em :fu~s de

magistério do primeiro grau. se pro~essor, ou vinte e cinco,
se pro~essora".

EMENDA: 2P00011-a
CLEONÂNCIO FONSECA PFL

Acrescente-se ao art. 46 a alinea C com a seguinte
redação:

Após vinte e cinco anos de efetivo exerciciq em ~unção po
licial. ou com vinte anos de serviço. l\Illlis dez anos de qual
quer atividade comprovada •••

EMENDA: 2P01563-a
NELSON CARNEIRO PMDB



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA !'lESA

TiTULO 111 - DA ORGAHIZAçKO DO ESTADO

PROJETO DE COHSTlTUIçKO

REF.: 3-7-2-0Q6-00-03-e(Cont.)

EMENDAS DO CENTRKo EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Inclua-se no item 111 do ;art. q6 Q seguinte letra "c":
Após trinta anos de serviço. se do sexo masculino. ou vin

te e cinco anos de seJ:Viço. se do :feminino. com vencimentos
proporcionais.

REF.: 3-7-2-0q6-01-00-. REF.: OqS-99-00-*
§ 12 Lei complemen'tQr PlarQgrQ:fo \inico. Lei Com-

poderá est:melecer exceções :ao plementlar poderá est:õlbelecer
disposto no inciso 111. alinea cxc:eções ~ disposto no inciso
"a". deste ;artigo. no caso de 111. llIlinea na" deste artigo.
exercicio de atividQdes consi- no caso de exerc:icio de ativi
deradas penesas , insllllubres ou dac1es considerQdas insalub.res
perigosas. ou perigosas.

REF.: 3-7-2-0Q6-0Z-00-'
§ 22 Não haverá apo

sentadoria em cargos. :Eunc;:ões
o,u empregos temporários.
-------------------------------

~

EHENDA: 2POOQ09-1
FRANCISCO AMARAL PHDB

Emenda ao Projeto de Constitu:i~ da Comissão de Sistema
tização

"Eliminar o § ~. do ;art. Q6. passando o atual § 12 para
Plarágra:fo único".

EMENDA: 2POOS02-1
HIRALDO GOMES PHDB

Emenda
Acrescente-se llIO § 22 do llIrt. Q6 o seguinte:
Ar"t. ...6 .
§ 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••
§ 2ll :-••"Sal\10 nos casos previstos em Lei".

EHENDA: 2P00909-3
ADYLSON HOTTA PDS

Dê-se ao § 22 do ;artigo ,*6 1lI seguinte redaçOO:
"Ar"t. '46 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 22 _ i lei disporá sobre llIposen'tadorilll em cargos. :fUn

ções ou empregos temporários."

EHENDA: 2P011SQ-3
ALOYSIO TEIXEIRA Pl1DB

Aditiva
Acrescente-se llIO Art. '16 um parãgr:a:fo. que pasSlará :li ser o

parágra:fo 22:
"Ar"t. 1.16. • ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

parágra:fo 12

I
\O
00

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL COKSTITÚINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

<. TiTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE COKSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-Z-046-0Z-00~(OOnt.>

REF •• 3~7-Z-046-03-00-~

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Parágra:fo 'Z2 Lei da respectiva entidade da Federação
poderá est:lbelecer regime juridico próprio para os servidores
policiais civis no tocante ao limite de idade e outras condi
ções de trans:E~ncia para a inatividade ou aproveitamento em
outros setores do serviço público.

Pará.gra:fo 3~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA: ZP01710-0
VALTER PEREIRA PHDB

TiTULO III Da organização do Estado
CAPiTULO VII _ Da Administração Pública
SEÇÃO lI"_ Dos Servidores Públicos civis
Altera a redação do § 2~. do art. l.f6. que passa a ter o

seguinte texto:
k"t. '46 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2~ _ ''N50 haverá aposentadoria por tempo de serviço em
cargos. :funções ou empregos temporários".

EMENDA: ZP00411-3
HAURO BENEVIDES PHDB

Inclua-se no artigo l.f6 do Projeto :federal. estadual ou mu
nicipal será computado integralmente para os e:feitos da apo
sentadoria e disponibilidade.

EMENDA: 2POOS38-1
JOSÉ TINOCO PFL

Ao Artigo l.f6 acrescente-se o parágra:fo seguinte:
§ 3~ _ será computado integralmente para os e:feitos de a

posentadoria e disponibilidade o tempo de serviço público :fe
deral. estadual e municipal.

I
\O
\O

I

REF.: 3-7-Z-0l.f7-00-00~ IREF.: 046-00-00~

Art. 47. Os proventos Art. l.f6. IDÊNTICO

da aposentadoria serão: -------------------------------

EMENDA: ZP01774-6
RUBEM HEDINA PFL

1. Dê-se à alinea "a" do inciso UI do art. l.f6 a seguinte
redação:

"Art. l.f6
"Art. 46
UI
a) após trinta e cinco anos de serviço. se do sexo mascu

lino. ou após trinta. se do sexo :feminino. :facultado ao pri
meiro requerer. nos termos da lei. aposentadoria proporcional
aos trinta anos de serviço e. à última. aos vinte e cinco:

z. Dê-se. conseguentemente. ao art. l.f7. a seguinte
.redação:



ASSEHBLÉI:A NACIONAL CONSTI:TUI:NTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO UI - DA ORG1lNIZAÇÃO DO ESTADO •

PROJETO DE CONSTI:TUI:ÇÃO

REF.: 3-7-2-047-00-00-.<COnt.>

REF.: 3-7-2-047-00-01-.
I - intprtrais, quando

O servidor:

REF.: 3-7-2-047-00-01-a
a> contar o 'tempo de

serviço exigido. na :forma do
dispos'to no artigo an'terior;

REF.: 3-7-2-047-00-01-b
b> so:frer invalidez

permanente, por acidente em
serviço. moléstia pro:fissional
ou doença grave. con'tagiosa ou
inc:urável, especi:fic::adas em
lei;

'EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 046-00-01-*
I - I:DÊNTI:CO

REF.: 046-00-01-a
a> con'tar com o 'tempo de

serviço exigido, na :forma do
disposto no item III do ar'tigo
an'terior;

REF.: 046-00-01-b
b> IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDI:VIDUAIS

"Art. 117 os proventos da aposentaria serão:
I _ integrais. nos casos previstos no artigo anterior,

ressalvados os re:feridos no inciso seguinte;
U _ proporcionais, no ease previsto no inciso U do arti

go anterior, quando o servidor contar menos de vinte anos de
serviço, e no caso explicitado na par'te :final da alinea "a" do
i~;,so UI do In7smo artigo." <redação supra>
--------------_._---------------------------------------------
EMENDA: 2P02026-7
Luís ROBERTO PONTE PHDB

SUbstitua-se os artigos 46, 117 e lia do Projeto de COnsti
tuição <A>' da COmissão de sistematização, pelo seguinte
artigo:

Art. _ O servidor será aposentado e seus dependentes
terão pensão por sua morte, nos termos da lei.

Parágra:fo \inico _ Os proventos da inatividade e as pensões
serão revistos, na mesma proporção e na mesma data. sempre que
se modi:ficar a remuneração dos servidores em atividade. bem
como serão estendidos aos ina'tivos quaisquer bene:ficios ou
vantagens 'pos'teriormen'te concedidos aos servidores em ativida
de, inclusive quando decorren'tes da 'transformação ou reclassi
:fic::ação do cargo ou :função em que se deu a aposen'tadoria ou a
reforma.

I-'

·8



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUIH1'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE COIGTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRKo EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-'7-Z-04?-OO-OZ-! • IREF.: 046-0~-OZ-*

II - proporc10na1s ao 11 - IDENTICO
'tempo de serviço. nos demais
casos.

REF.: 3-'7-Z-04'7-99-00~

REF.: 3-'7-2-048-00-00-* REF.: 047-00-00~

Ar't. 118. Os proven'tos Ar't. 11'7. Os proven'tos da
da inatividade e as pensões se- inatividade e as pensões por
rão revis'tos. na mesl'l\:l propor- mo~ serão revis"tos. na meSllla
c;ão e na meSllla da'ta. sempre que proporção e na l\leSl'l\:l da't:a, sem
se modi:fic:ar a remuneração dos pre que se modi:ficar a remune
servidores em atividade. bem ração dos servidores em
como serão es'tendidos aos ina- atividade. Serão es'tendido aos
tivos quaisquer beneficios ou inativos. na :Eorm:a da lei. ou
Vliln'tagens pos'teriormen'te conce-"tros beneficios e van'tagens
didos aos servidores em Q'tivi- c::oncedidos aos servidores em
dade. inclusive quando decor- atividade.
ren'tes àa transformação ou re- -------------------------------
classi:Eicação do cargo ou :Eun-
c;ão em que se deu a aposen'tado
ria ou a re:fOrl'l\:l.

EMENDA: 2P00310-9
JÚLIO CAHPOS PFL

PROPOSTA DE EHENDA DO ART. 47, DA SEÇÃO :tI, DO CAPfTVLO
VII. DO AN'fEPR().JET0 DA CONSTITUIH1'E FEDERAL.

Acrescen'ta PARAGRAFO úNIco ao Art. li?, do ANJ'EPRO,JETO da
CONSTITUIÇKo, que 'terQ a seguin'te redação:

~. ~, - .•............................•..••..........•••
X - •••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
II ....••.•....••••....•.........••.....•••.••..••••.•.
PARAGRAFO ÚNICO _ HenhUlll 'tributo ou desc:on'to COlIIpuls6r!0

edU2:irQ os proven'tos do ina'tivo port:ador de doenc;:a grave,
con'Qgiosa ou incurãvel como 'tal espec:i:ficada elIl lei. quer 'te
nha sido a en:ferlllidlõde a causa de'terlllinan'te da aposen'tlõdor!a,
quer 'tenha a ela sobrevindo pos'teriormen'te.

EMENDA: ZP00320-6
RENATO VIANNA PHDB

1/ I EHENDA HODIFICATIVA
Dê-se ao "capu"t" do Artigo 'lO a seguinte redQÇão:
"Art. '10: Os proven'tos de inatividade e as pensê$es por

morte serão revis'tos. na l\leSl'l\:l proporção e na ltlI!Sl'I\:l da'ta, sem
pre que modi:ficada :a remuneração dos servidores elIl atividade.
bem como quando :for 'trans:Eor:t\\ado ou reclassi:Eicado o cas:go ou
:função em que se deu a aposen't;doria ou a mor'te do sen:i.dor."

EMENDA: ZPOO'S3-0
DIVALDO SURUAGY PFL

substi'tua-se o art. 118· do Projeto de Cons"ti"tuic;ão <1.),
pelo seguinte:

Artigo 110 _ Os proven'tos da inatividade e as penséSes serSo
revis'tas, na IlleSl'l\:l proporção e D:;\ mesma da'ta, sempre que se
l\\Odi:ficar a J:'e1Iluncrac;ão dos servidores em atividade. de modo a
IMn'ter a paridade en'tre o pessoal a'tivo e inativo exi8'ten'te na
ocasião dQ aposen't;dor!a ou da percepção da pen••

Par,âgra:fo único _ J. pensão dos dependen'tes por mor'te do
servidor corresponder6 a pelo IleI\OS 'H da~ dos
prown'tos da aposentadoria.

s



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETAJlIA GERAL DA MESA

tiTULO UI - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PDS
art. 48 do Projeto da Comissão de

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-Z-048-00-00~<COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP01515-8
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao "caput" do art. 48 do Projeto de Consti"tuição

<A>, a seguinte redação:
"Art. 48 _ sClIIpre que, por motivo de altemoeda, :forem re

vistos os vencimentos dos servidores Clll atividade, também se
rão reajustados, na mesma proporç;ío, os proventos dIa
inatividade."

EMENDA: ZP01546-8
lULSON HAJlTIK':> PHDB
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 48 e seus parágra:fos a seguinte redação:
"Art. 48. Os proventos da inatividade e as pensões por

morte serão revistos. na mesma proporção e na mesma data. sem
pre que lIIOdi:ficada :a remuneração dos servidores em :atividade.
atendendo-se à trans:formae;:ão ou classi:ficação do cargo ou :fun
ção em que se deu a aposentadoria ou a morte do servidor.'
§ 1~ O bene:ficio de pensão por morte será calculado tomando
por base a remuneração ou o provento do servidor público :fale
cido. na :forma dIa lei.

§ 2~ _ Lei especial disposrá sobre as aposentadoria e pen
sões relativas a cargos empregos ou :funções que expõem a vida
de seus titulares a risco permanente.'

EMENDA: 2P01706-1
BONIFÁCIO DE ANDRADA

Altere-se o t~o do
Sistematização para:

Art. 48 _ Os proventos da inatividade e as pensões serão
revistos. na mesma proporç;ío e na mesma data. sempre que se
modi:ficar a remuneração dos servidores em atividade. de lI\Odo a
manter a paridade entre o pessoal ativo e inativo existente na
ocasião da aposentadoria ou da percepção da pensão.

Parágra:fo único _ 11. pensão dos dependentes. por morte do
servidor. corresponderá à totalidade da remunerçaão ou dos
proventos da aposentadoria.

EMENDA: ZP01893-9
HÁRCIO LACERDA PHDB
EMENDA HODIFICATIVA

O artigo 43 passa la ter a seguinte redação:
Art. 48. Os proventos da inatividade e as pensões serão

reajustados. na mesma proporção e na mesma data dos servidores
em atividade.

.....
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ASSEMBLÉIA N~CIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO UI - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-2-0~8-00-00~<COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Par;ígra:fo único _ O bene:Eicio de pensão por morte
equivalerá Q cinquenta por cento da remuneração do servidor
público :falecido. de ambos os sexos. acrescido de dez poe cen
to por dependente econômico. até o limite da totalidade de re
muner~o ou provento.

EMENDA: 21"02026-7
Luís ROBERTO PONTE PHPB

Substitua-se os artigos 116. 117 e lia do Projeto de COnsti
tuição <A) da COmissão de sistematização. pelo seguinte
artigo:

Art. _ O servidor será aposentado e seus dependentes
terão pensão por sua morte. nos termos da lei.

Par;ígra:fo único _ Os proventos da inatividade e as pensões
serão revistos. na mesma proporção e na mesma data. sempre que
se modi:fic:ar a remuneração dos servidores em atividade. bem
como serão estendidos aos inativos quaisquer bene:ficios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em ativida
de. inclusive quando decorrentes da trans:formação ou reclassi
:ficação do cargo ou :função em que se deu a aposentadoria ou a
re:forma.

I
I-' .

8
I

REF.: 3-7-2-0~8-99-00-* REF.: 047-99-00-*
Parágra:fo único. O be- Parágra:fo único. O bene:fi-

ne:Eicio de pensão por morte cio de pensão por morte. será
corresponderá à totalidade dos estabelecido com base na to"ta
vencimentos ou proventos do lidade da remuneração do s=vi
servidor :falecido. observado o dor :falecido, observado o dis
disposto no "capu1:"'. posto no "c:aput" deste artigo e
------------------------------- nas regras do artigo 233, VI.

REF.: 3-7-2-0~9-00-00-* • IREF.: 048-00-00:*
Art. 49. Ao serv1dor Art. 48. IDENTICO

público em exercicio de mandato
eletivo aplicam-se as seguintes
disposições:

EMENDA: 21"00770-0
HAURO SAMPAIO PHPB

Reti:fique-se o texto do parágra:fo único do :art. lia para:
O Bene:ficio de pensão por morte corresponderá a totalidade

da remuneração ou dos proventos do servidor .:falecido. observa
do o disposto no "caput".

EMENDA: 21"01400-9
ROBERTO ROLLEMBERG PHPB

Emenda Supressiva
SUprima-se o parágra:fo único do art. 40. do Projeto de

constituição <A>.

EMENDA: 21"00156-11
DARCY POZZA PDS

Emenda Substitutiva
Dispositivo emendado: artigo 49.
Substitua-se o art. 49. que passará a ter a seguinte

redação:
Art. 49. Ao servidor público da administração direta. in

direta, sociedades de economia mista ou :fundações controladas
pelo Poder público, em exercicio de mandato eletivo. aplicam
se as disposições seguintes:



ASSEHBLÉJ:A NACIONAL COH$TlTUINTE
li.

SECRETARIA GERAL DA HESA

TiTULO :tIl - DA ORGANJ:ZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-2-049-00-00-*<Cont.>

EH'ENDAS DO CENTRA0 EH'ENDAS COLETIVAS EH'ENDAS INDIVIDUAIS

I Tratando-se de mandato eletivo :federal. estadual ou
municipal. ficará a:fastado do seu cargo. emprego ou funç&J •
podendo optar pela remUneração ou subsidio.

II _ Investido no mandato de vereador. havendo compatibi
lidade de hor~rio. perceberá SW1 remuneração sem prejuizo dos
subsidios.

:tI _ Em qualquer ease que exija o :a%aS"tmuento p:ara o exer
cieio de mandato eletivo. seu tempo de serviço será contado.
para todos os e:feitos legais. exceto para pro~ por
merecimento.

IV _ Para e:feito de bene:ficio previdenciário. no ease de
a:fastamento. os valores serão determinados como se no exerci
cio estivesse."

EMENDA: 2P00191-2
MICHEL TEMER PHDB

Emenda Hodi:fic::ativa
Dê-se ao :artigo 49. do Projeto de Constitui~ <A>. a se

guinte redaçQo:
"Art. 49 _ Ao servidor público em exerc:icio de mandato e

letivo liIplicam-se as seguintes disposições:
I tratlilndo-se de mandato eletivo federal. estlildual. ou

de Pre:feito. ficará a:fastado do cargo. emprego ou :funç&J.
sendo-lhe facultado optar pellil sua remuner~;

:tI _ investido no ll\liIndato de vereador. havendo compatibi
lidade de horários. perceberá as vantagens de seu cargo. em
prego ou função. sem prejuizo dos subsidios a que faz jus. Não
havendo compatibilidade. liIplicar-se-á norll\lil previstlil no item I
deste liIrtigo;

111 _ em qWllquer ease que lhe seja exigido o a:fastamento
parlil o exercicio de mandato o seu tempo de serviço será conta
do parlil todos os e:feitos leglilis. exceto para promoção por
merecimento."

EMENDA: 2P01276-7
ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
Emenda substitutiva e editiva ao Artigo 49. seçiáo 11. capitulo
V:tI. Titulo III.

O Artigo 49 do Projeto de C".onstituiç;;io plilSSlil a vigorar cOa
liI seguinte redação:

Art. 49. _ O servidor público federal. estadual ou munici
plill da liIdministrac;ão direta ou iJ,)C1ireta. exercerá o ll\liIndato
eletivo obedecidas as diposições deste liIrtigo.

§ 1~ Em se tratando de ll\liIndato eletivo federlill ou esta
dual. ficará a:fastado de seu cargo. emprego ou função.

§ 22 _ Investido no ll\liIndato de prefeito Municipal. ser'
a:fastado de seu cargo. emprego ou função.

i
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 111 - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-Z-049-00-00~(COnt.)

EHENDAS DO CENTRA0 EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

§ ~ Investido no mandato de Vereador, havendo compati
bilidade d;; horários, perceberá as van"tagens de seu cargo, em
prego ou função, sem prejuizo dos subsidios la que faz jus. Não
havendo compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no § 1~

desta artigo.
§ 4~ _ Em qualquer caso em que lhe sejla exigido o afastla

mento para o exercício do manda"to, o seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para prolllOÇáo por
merecimento.

§ S2 É vedado ao Verador, no âmbito da administração pu
blica direta ou indireta. ocupar cargo em comissão ou aceitar,
salvo concurso público.

§ 6.0. _ EKcetua-se da vedação do parágra:fo anteiror o
cargo de Secretário Municipal. desde que o Verador se licencie
do exercicio do mandato.

~-3-7-Z-049-00-01~ IREF.: 04a-OO-01~
I - tratando-se de I - IDOOICO

mandato eletivo federal ou es- -.-----------------------------
"tadual, ficará afas'tado de seu
cargo, emprego ou função, sem I r

direito a optar pela sua remu-
neração;

REF.: 3-7-Z-049-00-0Z~ lREF.: 04a-oo-oz~

II - investido no man- II - IDOOlCO
dato de Prefeito. será a:fas"tado -------------.-----------------
do cargo , emprego ou :função.
sendo-lhe facultado optar pela
sua remuneração.

EMENDA: ZPOOS76-4
MARIA l.ÚCIA P11DB

Acrescente-se la eKPressão "ou de Vereador" ao Inciso 11 do
Art. 49. do Projeto de Constituição (A):

Art. 49 _ .,
I li ..

1l.- Investido no manda"to de Prefeito ou de Vereador. será
afastadõ do seu cargo. emprego ou função. sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração.

EMENDA: ZP0176S-?
JoÃo CARl.OS BACELAR PHDB

EMENDA ADITIVA
Dê-se a seguinte redac;:ão ao incido II, do art. 49. do Pro

jeto de Constituic;:ão (Jl,); da Comissão de sistematização:
Art.. "19 - ~ ..
I - ..
II - Investido no mandato de Prefeito oude Vereador será

afastado do seu cargo. emprego ou função, sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração.

~



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-2-049-99-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01412-7
JOSÉ JORGE PFL
Emenda aditiva
Dispositivo emendQdo: art. 49
Acrescente-se ao art. 49 o seguinte P:ir!tgra:Eo:
Parágra:Eo único _ Em qualquer caso em que lhe seja exigido o
a:fastamento para o exercicio do mandato. o seu tempo de servi
ço será contado para todos os efeitos legais. exceto para pro
mo~o por merecimento.

REF.: 3-7-2-050-00-00-* IREF.: 049-00-00-*
Art. 50. O servidor Art. 49. IDÊNTICO

público estável só perderá o ------------------------------
cargo em virtude de sentença
judicial. ou mediante processo
administrativo no qual lhe seja
assegurada ampla defesa.

I......
~

I
REF.: 3-7-2-050-99-00-*
: Parágra:Eo único.

invalidada por sentença a de
l11issão. o servidor será reinte
grado e o eventual ocupante da
vaga reconduzido ao cargo de
origem. sem direito a indeniza
ção. ou aproveitado em outro
cargo ou. ainda. posto em
disponibilidade.

REF.: 3-7-Z-999-00-00-*

REF.: 049-99-00-*
Parágra:Eo único. IDÊNTICO

EMENDA: ZP00517-9
DORETO CAMPANARI PHDB
Acrescente-se li seção II <dos servidores públicos). do capitu
lo VII. do Titulo 111. o seguinte:
"Art. _ ao paSS:ir à inatividade o :funcionário receberá em pe
cúnia as :férias e licenças não gozQdas nem computadas para
:fins de aposentadoria."

EMENDA: ZP01620-1
BOSCO FRANÇA PHDB

Inclua-se. no capitulo referente aos servidores plúbl:i.co~

os seguintes dispositivos:
O servidor público quando médico. será aposentado aos 30

anos de serviço. e quando médica aos ZS :anos.



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUIm'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTtn..O III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-Z-999-00-00-*<COnt.>

EMENDAS DO CENTRA0 EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP01836-0
ANfONIO GASPAR PHDB

Emenda Aditiva
Acrescente-se onde couber na seção 11 do capit:ulo VII do

Ti1:ulo III.
Ar\:. Os proventos de aposent:ldoria e as pensões não pode

rão ultrapassar ao valor teto do salário de contribuição da
Previdência Social. existente na data de concessão do
benclicio.

....
~
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ASSEMBLÉIA HACIONI\L CONSTIT'dINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-3-000-00-00-~

SEÇÃo !II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITA
RES

--~----------------------------

EMENDAS DO CENTHÃO EMENDAS COLETIVA.':; EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-7-3-0S1-00-00-~ REF.: OSO-OO-OO-~

Art. 51. são servido- Art. 50. são servidores mi-
res militares os integrantes li'tares :federais os integrantes
das Forças Armadas. das poli- das Forças ~~as e estaduais
cias militares e dos corpos de os das Policias Militares e dos
bombeir.')s militares dos Esta- COrpos de Bombeiros Militares
dos, dos Territórios e do Dis- dos Estados, dos Territórios e
tri'b~ Federal. do Distrito Federal.

EMENDA: 2P00684-1
SAOIE HAUACHE PFL
Emenda modi:ficativa
Dispositivo emendado: art. S1 e seus Parágra:Eos (Projeto A)
O art. S1 e seus parágra:fos do Projeto de constituição (A)
passa a ter a seguinte redação:
Art. 51. são servidores militares :federais os integrantes das
Forças Armadas e estaduais os das policias Militares e dos
COrpos de Bombeiros Militares dos Estàdos, dos Territórios e
do Distrito Federal.
§ 12 As patentes, com as prerrogativas, os direitos e deveres
a elas inerentes, são asseguradas em toda a plenitude aos o:fi
ciais da ativa, da reserva ou re:formados das Forças Armadas.
das policias militares e dos corpos de bombeiros militares,
dos Estados. dos Territórios e do Distrito Federal, sendo-lhes
privativos os titulos. postos e uni:formes militares.
§ 22 As patentes dos o:ficiais das Forças Armadas são outorga
das pelo presidente da República e as dos o:ficiais das Poli
cias Militares e COrpos de Bombeiros Militares dos Estados,
Territórios e Distrito Federal, pelos respectivos
Governadores.
§ 32 O militar em atividade que aceitar cargo público civil
permanente será trans:ferido para a reserva.
§ '42 O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou :função
pública temporária. não eletiva, ainda que da administração
indireta. :fi=á agregado ao respectivo quadro e somente
poderá. enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por
antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para
aquela promoção e trans:ferência para a reserva. Depois de dois
anos de a:fastamento, continuos ou não, será trans:ferido para a
inatividade.
§ 52 Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
§ 62 Os militares, enquanto em e:fetivo serviço, não poderão
estar :filiados a partidos politicos.
§ 7!l O o:ficial das Forças Armadas só perderá o posto e Q pa
tente se :for julgado indigno do o:ficialato ou com ele incompQ
tivel, por decisão de tribunal militar de =áter pertI\llnente,
em tempo de paz. ou de tribunal especial em tempo de guerra.
§ ag O o:ficial condenado por tribunal civil ou militar a pena

'"""o
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TiTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PRO.:JETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 3-7-3-0S1-00-00~(Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO IDIENOAS COl.ETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

restritiva da liberdade individual superior a dois anos. por
sentença condeMAtária transitada em julgado, será submetido ao
julganlento previsto no parágra:Eo anterior.
§ 92 A lei disporá sobre os limites de idade, estabilidade e
outras condições de trans:ferência do sertidor militar para a
inatividade.
§ 10 Aplica-se aos servidores a que se re:Eere es'te artigo, e a
seus pensionistas, o disposto no art. lfa.
§ 11 Os vencimentos dos servidores militares são irredutiveis,
sujeitos, entrctan'to, aos impostos gerais. inclusive o de ren
da e os extraordinários.

REF.: 3-7-3-0S1-01-00~ , 'REF-.: OSO-01-00~

§ 12 As patentes, com § 12 As paten"tes, com as
as prerrogativas, os direitos e prerrogativas, os direitos e
deveres a elas inerentes, são deveres a elas inerentes, são
asseguradas em toda a plenitude asseguradas em toda a plenitude
aos o:ficiais da ativa, da re- aos o:ficiais da ativa, da re
serva ou re:formados das Forças serva ou re:Eormados das Forças
Armadas, das polícias mili'tares Armadas. das Polícias Hilitares
e dos corpos de bombeiros dos e dos Corpos de Bombeiros Hili
Estados, dos Territórios e do tares dos Estados. dos Territó
Distrito Federal. sendo-lhes rios e do Distrito Federal.
privativos os titulas, postos e sendo-lhes privativos os titu
uni:formes militares. los, postos e uni:formes

militares.

....o
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REF.: 3-7-3-0S1-0Z-00-*
§ Z~ O militar em ati

vidade que aceitar cargo públi
co civil permanente será t'rans
:ferido para a reserva.

REF.: 3-7-3-0S1-03-00~

§ 3g O militar da ati
va que aceitar cargo. emprego
ou :função pública temporária.
não eletiva. ainda que da admi
nistração indireta, :ficará a
gregado ao respectivo quadro e
somente poderá, enquanto perma
necer nessa situação, ser pro
movido por antiguidade,
con'tan(Q-se-!he o 'tempo de ser-

REF.: OSO-03-00-*
§ 32 IDÊNTICO

REF.: OSO-O"-OO-*
§ "g IDÊNTICO



ll.SSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SE<:REiARIll. GERAl. DA MESA

TÍTULO !II - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

viço apenas para aquela promo
ção e trans:ferência para a
reserva. Depois de dois anos de
a:fastamento, contínuos ou não,
será trans:ferido para a
inatividade.

EHENOll.S DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-7-3-051-04-00-*
§ 4~ Ao militar

proibidas a sindicalização
greve.

sao
e Q

REF .: 050-05-00-*
§ 5~ IDÊNTICO

REF.: 3-7-3-051-05-00-*
§ 5~ Os militares, en

quanto em efetivo serviço, não
poderão estar :filiados ãl. parti
dos politicos.

REF.: 3-7-3-051-06-00-*
§ 62 O o:ficial das

Forças Armadãl.s só perderá o
posto e a patente se :for julga
do indigno do o:ficiãl.lato ou com
ele incompatível, por decisão

:Ide tribunal militar de caráter
permanente. em tempo de pãl.Z, ou
de tribunal especial em tempo
de guerra.

REF.: 3-7-3-051-07-00-*
§ n O o:ficial conde

nado por tribuDãl.1 civil ou mi
litar a pena restritiva da li
berdade individual superior a
dois anos, por sen~ença conde
natória transi~ada em julgado,
será submetidC? ao julgamento

REF .: 050-06-00-*
§ &2 IDÔlTICO

REF .: 050-07-00-*
§ n IDÊNTICO

REF'.: 050-00-00-*
§ Og IDÊNTICO

EMENDA: 2P01406-2
PAULO RAMOS PHDB

seja dadQ ao Parágr:do 50, Artigo 51, a seguinte redação:
§ 5~ Os militares, enquanto em efetivo serviço, não pode

rão estar :filiados Q partidos políticos, a não ser quando can
didatos a CQrgOS eletivos, observado o que prescreve o
Parágra:Eo e!! do Artigo 16.

Neste caso, a :filiaç5o deverá ser efetivada no prazo
m5ximo de oito dias, contQclos la partir da data da convenção
partidária que os indicar candidãl.tos, sendo nula DãI. hipótese
da não eleição.

........o
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SECRETARIA GERAL DA I1ESA
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previsto no parágra:fo anterior.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 3-7-3-051-0a-oo-~ IREF.: 050-09-00-~

§ a~ A lei § 9g IDÊNTICO
estabelecerá os limites de ida- ------------------------------
~e e outras condições de trans-
xerência do servidor militar
para a inatividade.

REF.: 3-7-3-051-09-00-* IREF.: 050-10-00-~

§ 9~ Aplica-se aos § 10. IDÊNTICO

servidores a que se re:Eere este -------------------------------
artigo. e a seus pensionistas.
o disposto no artigo ~a.

REF.: 3-7-3-051-10-00-* REF.: 050-11-00~

§ 10. Os vencimentos § 11. Os vencimentos dos
de qualquer espécie estarão su- servidores militares são irre
jeitos aos impostos gerais. in- dutiveis. sujeitos. entretanto.
cãusâve o de renda e os aos impostos gerais. inclusive
extraordinários. o de renda e os
------------------------------- extraordinários.

EMENDA: 2Poo~a3-1

ENOC VIEIRA PFL
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 51
SUbstitua-se no artigo Si do Projeto de Consti1:uição. Q reda
ção do parágra:fo ag:
Art. 51
§ 19
ag _ A lei disporá sobre os limites de idade. a es'tabilidade e
outras condições de trans:Eerências de servidor militar para
inatividade.

EMENDA: 2P01673-1
DÉLIOBR~ P~B

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 51. § e
o § e do Art. 51 do Projeto de Cons1:i1:uição "A" passa Q

ter a seguinte redação:
"Jlr:'t. 5 1 ..

§ e A lei estabelecerá os limites de idade. estabilidade e
outras condições de trans:Eerência do servidor militar para a
inatividade.

EMENDA: 2P00015-1
ROBERTO AUGUSTO PTB

Dê-se ao § 10 do ar't. 51 do Projeto de Constituição (A). Q

seguinte redação:
§ 10 _ Os vencimentos do sservidores estarão sujeitos aos

impostos gerais. inclusive os de renda e extraordinários.

EMENDA: 2P005~2-0

ROBERTO VITAL P~B

Dê-se a seguinte redação ao § 10 do Artigo 51:
§ 10 Os vencimentos dos servidores militares são irredu

tiveis. süjeitos. entretanto. aos impostos gerais. inclusive o

...............
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SEÇÃO IV
DAS REGIÕES

REF.: 3-7-4-052-00-00~

Art. 52. Para e:feitos
administrativos, a união poderá
articular a SUó\ ação em um mes
mo complexo geoeconômico e so
cial, visando ao seu desenvol
vimento e-à redução das desi
gualdades regionais.

EMENDAS DO eEKmÃO

REF.: 051-00-00-~

Art. 5.,. IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 21'00610-8
MÁRCIA KUBITSCHEK PHDB

Adi"te-se ao ar"t. 52 da seção IV, capi"tulo VII, Ti"tulo IV
do SUbs"ti'tu"tivo mais 'três pàrágra:fos, :ficando o re:ferido ár'ti
90 com a seguinte redação:

Ar1:. 52 _ Para e:fei"tos administrativos, a união poderá ar
ticular a ~ua ação em um mesmo complexo geo-econômico e so
cial, visando ao seu desenvolvimen1:o e à redução das desigual
dades regionais:

§ 19 _ O Distri"to FederQI, bem como os municipios locali
zados em suas áreas de influência consti1:uirão a Região In"te
grada do Planal"to central.

§ -zg _ A Região Integrada do Planal"to central será gerida
por um Conselho composto de represen"tan"tes da União, do Dis
tri"to Federal e dos Es"tados de Goiás e de Minas Gerais.

§ 32 _ A Região In"tegrada do Planalto central, disporá de
um Fundo de Desenvolvimen"to destinado Q :financiar as ações de
in"teresse comum do Distrito Federal e dos Hunicipios que a
compõem.

§ 4g _ Lei complementar disporá sobre:
I _ QS condiçOOs para in"tegração de regiões em desenvolvi

men"to;
II _ Q composição dos organismos regionais.

EMENDA: 21'01718-5
ALUíZIO CAMPOS PHDB

Disposi"tivo Emendado: Ti1:ulo III, capi"tulo VII, Seção IV
Emenda Aditiva
Inclua-se como capi1:ulo VI do Ti"tulo III a seção IV do ca

pi"tulo VI do Ti1:ulo III Q Seção IV do capi"tulo VII do mesmo
Ti"tulo _ Qr1:s. 52, 53 e 54, com a seguin"te redação:

Ar"t. (52) _ Lei complemen'tar regulará a composição, orga
nização, incen"tivos e adminis"tração das regiões geoeconômicas
do Pais, visando ao seu desenvolvimento e à redução das desi
gualdades regionais.

Parágra:fo Único _ NenhUlll:l unidade :federada _ Distri"to Fe
deral, Território Federal ou Es"tado _ poderá per"tencer a mais
de uma Região, salvo as si1:uações já consti"tuidas na da"ta des
"ta Consti"tuição.

Ar"t. (53) _ Os plQnos regionais de desenvolvimen1:o econô-

........
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SECRETARIA GERAL DA MESA
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REF.: 3-7-4-05Z-00-00-.<Cont.>
mico e SOCillll serão integrados nos nlllCionlllis e com estes con
juntllllllCnte aprov::ados. nlll :forma da lei.

Ar't. <!l4> _ Os org::aniSlllOs regionlllis de desenvolvimen'to se
rão responsáveis pel::a el::abor~ dos pllllnoS regionlllis e pelo
con'trole e fisCllllização dos recursos e incentivos des'tinllldos a
sua execução.

Par:igrD:fo único _ Os incentivos regiollQis compreenderoo.
en'tre ou'tros. isenções. reduções. di:ferimen'to de 'tribu'tos e
eus'tos privilegiados de serviços de respons::abilidade da admi
nis'traç;io dire'ta ou indire'ta dlll União.

..........
~
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. EtIENDA: 2P00004-3
RON.M.DO CARVALHO PHDB

Emenda Adi'tiva
Disposi'tivo El\lendado: Ar't. !l2
Acrescen'te-se CIO Ar't. !l2 o parágrlll:Eo 'Zt
§ 22 As assoc:iQÇÕes micro-regiollQis homogêneas são entida

des reconhecidas pelos poderes públicos :federal e es'tadual.
para :fins de destin.*~ de recursos CIO seu desenvolvimen'to e
lll'tendimen'to das necessidades dos 1I\Unicipios a elas
pertencentes.

REF.: 3-7-4-05Z-u~-uu-~

__o ... I I I I

REr.: 3-7-4-05Z-99-00-*
Parágra:fo único. Lei

complementar disporá sobre:

REr.: 051-99-00-_
Parngr;rlo único. IDÊNTICO

REr.: 3-7-4-05Z-99-01-_
I - as condições para

integrnç:ào de regiões em desen
volvimento;

REF.: 051-99-01-_
I - IDÊNTICO

NEr.: 3-7-4-05Z-99-0Z-~

11 - a composição dos
organismos regionnis.

REF.: 051-99-0Z-*
II - IDÊNTICO

REr.: 3-7-4-053-00-00-*
Art. 53. Os organismos

region.'lis eKecutarão planos re
gion<1is. integrantes dos planos
nac:ion..is de desenvolvimento
econômico e social. aprovados
conjuntamente com estes. D.õl

REF.: 05Z-00-00-*
Art. 52. IDÊNTICO

EMENDA: ZP00934-4
LAVOISIER HAIA PDS

EMENDA ADITIVA
O lllrt. 20 do Proje'to paSS:l a'ter a seguinte redQÇ50:
Ar't. 20 - A organizaçQo política :ldminis'tra'tiva da Rep\1

bliClll Federativa do Brasil compreende a União. As regiões
polico-adminis'tra'tivas. os EStllldos. o Distri'to Federal e os
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:forma da lei. Hunicipios. todos ~utônomos em s~ respectiVãl e~er~ de
------------------------------- competência.

Parágra:fo único: Lei complementar disporá sobre ~ org~ni-

zaç!;ío. competênci~ e prerrogativas das Regiões politico-
administrativas.

suprima-se ~ Seção IV e os artigos 52.53 e 54. seus
parágra:fos e incisos.
--------------------------------------------------------------

REF.: 3-7-4-054-00-00-* REF.: 053-00-00~

Art. 54. Os incentivos Art. 53. IDÊNTICO
regionais compreenderão • além -------------------------------
de outros. na :forma da lei:
-------------------------------
REF.: 3-7-4-054-00-01~ REF.: 053-00-01-.

I - equalização de ta- I - igual.dade de "bri:fas.
ri:fas. :fretes. seguros e outros fretes. seguros e outros itens
itens de custos e preços; de custos e preços de zesponaa-
------------------------------- bil.idade do Poder Público;

-------------------------------
REF.: 3-7-4-054-00-0Z~ REF.: OS3-00-0Z-~

II - juros :favorecidos II - IDÊNTICO
para :financialuento de ativida- -------------------------------
des prioritárias;
-------------------------------
REF.: 3-7-4-0S4-00-03~ REF.: OS3-00-03~

UI - isenções. redu- III - IDÊNTICO
ções ou diferimento temporário -------------------------------
de tributos :federais devidos
por pessoas :fisicas ou
juridicas.
-------------------------------
REF.: 3-7-4,999-99-00~ EMENDA: 2P0045S-0
------------------------------- RAUL FERRAZ PMDS

AC!:Cscente onde couber na seção IV <:apii:ulo VII do Tii:ulo
III (A) o seguinte artigo:

"Art. Os Juros para a atividade agro~ia nas di:fe-
rentes regi5es serão :filtados proporcionalmente ao indice de
produtividade média a:ferido por órgão o:fici.a1.

-----------------------------------~-~---~~------------~------
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EHENDAS DO CEln'HXO EHEHDAS <:OLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

EHENDA:'ZP01923-~

ROSE DE FREITAS PHDB
Ac:resceD'te-se. oDeIe couber:ao ~itulo VII do Titulo XlI

do Proje'to de CoNrti:tuição (A). o seguinte ;artigo e seu
p:arágr:úo l1nico:

"AJ:1:. _ É vedl:K1a la iDCOq)Oraç!So :ao ~D'to-base e
:aos proveD'toS do servidor púb~ico de WD'tageu pessoais. ea
car&'ter peraaneft'te. exce'to o l:K1icional de 1:eIlpo de serviço.
l:ud:tado :ao mQximo de 35% sobre o respec'tivo valor."

P:arágra:fo único _ O dispos'to no ar'tigo 62. f ~!. Dão se
apliet aos servidores públicos. qw>lD'to la direi'tos adqu:i..d.dos
aft'teriormeD'te la vigência des'ta CoDS'ti'tuiç;io. no que coftuanea
os principios nela es'tabelecidos."

~

~
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