
 

    Ασσεmβλεια Λεγισλατιϖα δο    

    Εσταδο δο Αmαπ〈 – ΑΛΑΠ 
 

       

      Analista Legislativo - Técnico Legislativo 
 

 

Λνγυα Πορτυγυεσα 
Ιντερπρεταο δε τεξτο.  ....................................................................................................................................................... 1 

Αργυmενταο. Πρεσσυποστοσ ε συβεντενδιδοσ.  ............................................................................................................ 3 
Νϖεισ δε λινγυαγεm.  ........................................................................................................................................................... 7 
Ορτογραφια ε αχεντυαο.  .................................................................................................................................................... 8 
Αρτιχυλαο δο τεξτο: χοεσο ε χοερνχια. ..................................................................................................................... 17 
 Χλασσεσ δε παλαϖρασ.  ......................................................................................................................................................... 26 
Σινταξε. Τερmοσ δα οραο. Προχεσσοσ δε χοορδεναο ε συβορδιναο.  ............................................................... 47 
Dισχυρσο διρετο ε ινδιρετο.  .............................................................................................................................................. 71 
Τεmποσ, mοδοσ ε ϖοζεσ ϖερβαισ. .................................................................................................................................... 76 
Φλεξο νοmιναλ ε ϖερβαλ.  ................................................................................................................................................. 77 
Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. Οχορρνχια δα Χρασε.  ............................................. 83 
Ποντυαο.  ......................................................................................................................................................................... 83 
Εθυιϖαλνχια ε τρανσφορmαο δε εστρυτυρασ. ............................................................................................................... 88 

Ρεδαο.  ............................................................................................................................................................................. 89 

 
 

Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο−Ματεm〈τιχο  
Νmεροσ ιντειροσ ε ραχιοναισ: οπερα⌡εσ (αδιο, συβτραο, mυλτιπλιχαο, διϖισο, ποτενχιαο); ................... 1 

Εξπρεσσ⌡εσ νυmριχασ; ....................................................................................................................................................... .6 
Μλτιπλοσ ε διϖισορεσ δε νmεροσ νατυραισ; προβλεmασ. ............................................................................................... 8 
Φρα⌡εσ ε οπερα⌡εσ χοm φρα⌡εσ. .................................................................................................................................. 10 
Νmεροσ ε γρανδεζασ προπορχιοναισ: ραζ⌡εσ ε προπορ⌡εσ; ..................................................................................... 12 
Dιϖισο εm παρτεσ προπορχιοναισ; .................................................................................................................................. 14 
Ρεγρα δε τρσ; ..................................................................................................................................................................... 17 
Πορχενταγεm ε προβλεmασ. .............................................................................................................................................. 20 
Εστρυτυρα λ⌠γιχα δε ρελα⌡εσ αρβιτρ〈ριασ εντρε πεσσοασ, λυγαρεσ, οβϕετοσ ου εϖεντοσ φιχτχιοσ; δεδυζιρ νοϖασ 
ινφορmα⌡εσ δασ ρελα⌡εσ φορνεχιδασ ε αϖαλιαρ ασ χονδι⌡εσ υσαδασ παρα εσταβελεχερ α εστρυτυρα δαθυελασ 
ρελα⌡εσ. .............................................................................................................................................................................. 21 
Χοmπρεενσο ε ελαβοραο δα λ⌠γιχα δασ σιτυα⌡εσ πορ mειο δε: ραχιοχνιο ϖερβαλ, ραχιοχνιο mατεm〈τιχο, 
ραχιοχνιο σεθυενχιαλ, οριενταο εσπαχιαλ ε τεmποραλ, φορmαο δε χονχειτοσ, δισχριmιναο δε 
ελεmεντοσ.. .......................................................................................................................................................................... 36 
Χοmπρεενσο δο προχεσσο λ⌠γιχο θυε, α παρτιρ δε υm χονϕυντο δε ηιπ⌠τεσεσ, χονδυζ, δε φορmα ϖ〈λιδα, α 
χονχλυσ⌡εσ δετερmιναδασ. ................................................................................................................................................ 50 
 
 

Ηιστ⌠ρια ε Γεογραφια δο Αmαπ〈  
Ηιστ⌠ρια Χολονιζαο δα ρεγιο δο Αmαπ〈 ε γρυποσ τνιχοσ. Dισπυτασ τερριτοριαισ ε χονφλιτοσ εστρανγειροσ νο 
Αmαπ〈. Ηιστ⌠ρια εχονmιχα δα ρεγιο δο Αmαπ〈: δο σχυλο ΞΙΞ αο ΞΞΙ. Ηιστ⌠ρια πολτιχα δο Αmαπ〈: σχυλο ΞΞ. 
Α Χαβαναγεm νο Αmαπ〈. Α Χριαο δο Τερριτ⌠ριο Φεδεραλ δο Αmαπ〈. Α χριαο δο Εσταδο δο Αmαπ〈. 
Μανιφεστα⌡εσ ποπυλαρεσ ε σινχρετισmο χυλτυραλ νο Αmαπ〈. Ηιστ⌠ρια δα Ρεγιο Νορτε. Ο πατριmνιο ηιστ⌠ριχο 
δο Αmαπ〈 ............................................................................................................................................................................... 1  



Γεογραφια Ο εσπαο νατυραλ δο Αmαπ〈 (νο⌡εσ δε ρελεϖο, χλιmα, ϖεγεταο ε ηιδρογραφια δο εσταδο). Ο mειο 
αmβιεντε. Α ποπυλαο δο Αmαπ〈: χρεσχιmεντο, διστριβυιο, εστρυτυρα ε mοϖιmεντοσ. Α ποπυλαο ινδγενα. 
Ο εσπαο εχονmιχο: ατιϖιδαδεσ αγροπεχυ〈ριασ, εξτρατιϖιστασ ε ινδυστριαισ ε δε σερϖιοσ. Ο δεσενϖολϖιmεντο 
εχονmιχο δο Αmαπ〈. Ο εσταδο δο Αmαπ〈 νο χοντεξτο βρασιλειρο ............................................................................. 8 

 
 

Ρεδαο Λεγισλατιϖα 
Ρεδαο παρλαmενταρ .......................................................................................................................................................... 1 

Dισχυρσο παρλαmενταρ: ο δισχυρσο ε α χοmυνιχαο; ο δισχυρσο πολτιχο; εστρυτυρα δο δισχυρσο; περσυασο ε 
ελοθυνχια........................................................................................................................................................................... 26 

Χονηεχιmεντοσ δε Λινγυστιχα, Λιτερατυρα ε Εστιλστιχα απλιχαδοσ αο δισχυρσο λεγισλατιϖο: φυν⌡εσ δα 
λινγυαγεm ........................................................................................................................................................................... 29 

Νϖεισ δε λινγυαγεm .......................................................................................................................................................... 32 

Αν〈λισε δε γνεροσ ε εστιλοσ δε τεξτοσ. Τεξτοσ οβϕετιϖοσ ε συβϕετιϖοσ, τεξτοσ ινφορmατιϖοσ, διδ〈τιχοσ, 
αργυmεντατιϖοσ, απολογτιχοσ ε ελεγαχοσ. Α ραχιοναλιδαδε ε α εmοτιϖιδαδε, α πεσσοαλιδαδε ε α ιmπεσσοαλιδαδε 
να χριαο δε τεξτοσ .......................................................................................................................................................... 34 

Dενοταο ε χονοταο ..................................................................................................................................................... 47 

Φιγυρασ δε λινγυαγεm........................................................................................................................................................ 49 

ςχιοσ δε λινγυαγεm .......................................................................................................................................................... 53 

Ρετ⌠ριχα ε τεορια δα αργυmενταο. Φυνδαmεντοσ δε ρετ⌠ριχα. Τεορια δα αργυmενταο: φορmασ δε ραχιοχνιο; 
ραχιοχνιο ε αργυmεντο; δεδυο ε ινδυο; ο ραχιοχνιο χατεγ⌠ριχο−δεδυτιϖο. ςχιοσ δε ραχιοχνιο: ταυτολογια; 
γενεραλιζαο φαλσα; χονχλυσο νο δεχορρεντε; αναλογια ιmπροχεδεντε; αυσνχια δε χονχλυσο; σοφισmα ...... 55 

Προδυο δε τεξτοσ. Ελεmεντοσ εστρυτυραισ δο τεξτο: φρασε, οραο ε περοδο; χοορδεναο ε συβορδιναο . 59 

Παρ〈γραφο−παδρο ε τ⌠πιχο φρασαλ .................................................................................................................................... 60 

Χοεσο τεξτυαλ: αναφ⌠ριχοσ ε αρτιχυλαδορεσ ................................................................................................................... 62 

Χοερνχια τεξτυαλ: mεταρρεγρασ δα ρεπετιο, προγρεσσο, νο χοντραδιο ε ρελαο ......................................... 68 

Ασπεχτοσ ιντρνσεχοσ (χοντεδο ε εσσνχια) ε εξτρνσεχοσ (φορmα ε εστιλο) δο τεξτο: θυαλιδαδεσ δε ηαρmονια, 
χοεσο, χοερνχια, χονχισο, οβϕετιϖιδαδε ε χλαρεζα, χορρεο γραmατιχαλ ε δοmνιο δο τεmα; ϖχιοσ δε 
προλιξιδαδε, λινγυαγεm ρεβυσχαδα, ϖερβοσιδαδε, φρασεσ ε περοδοσ mυιτο λονγοσ, υσο εξαγεραδο δε χηαϖ⌡εσ ου 
χλιχησ; πενσαmεντο συπερφιχιαλ; φρ〈γιλ αργυmενταο ............................................................................................... 74 

Μανυαλ δε Ρεδαο δα Πρεσιδνχια δα Ρεπβλιχα (3♠ εδ., 2018) .............................................................................. 88 

 
 

Τχνιχα Λεγισλατιϖα ε Προχεσσο Λεγισλατιϖο 
Ποδερ Λεγισλατιϖο: ργοσ ιντερνοσ δασ Χασασ Λεγισλατιϖασ. Α Μεσα ε συα χοmποσιο. Ο Πλεν〈ριο ε συα 
χοmποσιο. Χοmισσ⌡εσ Παρλαmενταρεσ Περmανεντεσ ε Τεmπορ〈ριασ. Χοmισσ⌡εσ Παρλαmενταρεσ δε Ινθυριτο. 
 ................................................................................................................................................................................................. 1 
Μανδατο Παρλαmενταρ (φεδεραλ, εσταδυαλ ε mυνιχιπαλ).  ................................................................................................ 8 
Ινιχιατιϖα νο προχεσσο λεγισλατιϖο: Εξεχυτιϖο, Λεγισλατιϖο, ϑυδιχι〈ριο. Ινιχιατιϖα ποπυλαρ. Ινιχιατιϖα ρεσερϖαδα.  . 8 
Ο προχεσσο δε εmενδασ: εσπχιεσ, τιτυλαριδαδε, οβϕετο, χοντεδο, νατυρεζα ε mοmεντο. Προποσι⌡εσ 
λεγισλατιϖασ: εσπχιεσ ε διφερενασ. Φασεσ δα ελαβοραο λεγισλατιϖα. Ινχιδεντεσ νο προχεσσο λεγισλατιϖο. Dα 
Σανο. Dο ςετο. Dα Προmυλγαο. Dα Πυβλιχαο. Dεχρετο Λεγισλατιϖο .................................................................. 11 
Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 95/1998 (τχνιχα λεγισλατιϖα).  ................................................................................................. 18 
Χονστιτυιο Φεδεραλ (Ττυλο Ις, Χαπτυλο Ι)  ................................................................................................................. 23 
Χονστιτυιο δο Εσταδο δο Αmαπ〈 (Ττυλο ς, Χαπτυλο Ι).  .......................................................................................... 23 
Ρεγιmεντο Ιντερνο δα Ασσεmβλεια Λεγισλατιϖα δο Εσταδο δο Αmαπ〈− Ρεσολυο ν≡ 91, δε 26.04.2006 (Ττυλοσ 
ΙΙ, ς, ςΙΙ ε ςΙΙΙ). ................................................................................................................................................................... 29 
 
 

Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ 
Χονστιτυιο: χονχειτο, οβϕετο, ελεmεντοσ ε χλασσιφιχα⌡εσ. Συπρεmαχια δα Χονστιτυιο.  ...................................... 1 
Απλιχαβιλιδαδε δασ νορmασ χονστιτυχιοναισ. Ιντερπρεταο δασ νορmασ χονστιτυχιοναισ. ....................................... 5 
Ποδερ χονστιτυιντε. Χαραχτερστιχασ. Ποδερ χονστιτυιντε οριγιν〈ριο. Ποδερ χονστιτυιντε δεριϖαδο.  .................... 11 
Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988: Πρινχπιοσ.  ................................................................................................................... 15 
Dιρειτοσ ε γαραντιασ φυνδαmενταισ.  ............................................................................................................................... 18 



Οργανιζαο δο Εσταδο. Οργανιζαο πολτιχο−αδmινιστρατιϖα. Εσταδο φεδεραλ: Υνιο. Εσταδοσ−mεmβροσ. 
Dιστριτο Φεδεραλ. Μυνιχπιοσ. Τερριτ⌠ριοσ. Αδmινιστραο πβλιχα.   ......................................................................... 41 
Οργανιζαο δοσ Ποδερεσ. Μεχανισmοσ δε φρειοσ ε χοντραπεσοσ. Ποδερ λεγισλατιϖο: Φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, 
φινανχειρα ε οραmεντ〈ρια. Τριβυναλ δε Χοντασ δα Υνιο ε Τριβυναλ δε Χοντασ δο Εσταδο δο Αmαπ〈. Οργανιζαο 
ε χοmπετνχιασ (αρτσ. 70 α 75 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ ε αρτσ. 111 α 114 δα Χονστιτυιο δο Εσταδο δο 
Αmαπ〈). ............................................................................................................................................................................... 63 
Ποδερ Εξεχυτιϖο: Οργανιζαο ε χοmπετνχιασ.  .......................................................................................................... 69 
Ποδερ ϑυδιχι〈ριο: οργανιζαο ε χοmπετνχιασ. ........................................................................................................... 76 
Φυν⌡εσ εσσενχιαισ ◊ ϕυστια. Μινιστριο Πβλιχο: οργανιζαο ε χοmπετνχιασ. Αδϖοχαχια πβλιχα. ................. 89 
Προχυραδορια δο Εσταδο δο Αmαπ〈 ε Προχυραδορια δα Ασσεmβλεια Λεγισλατιϖα δο Εσταδο δο Αmαπ〈: οργανιζαο 
ε χοmπετνχιασ. ................................................................................................................................................................. 93 
Χοντρολε δε χονστιτυχιοναλιδαδε: Εξαmε ιν αβστραχτο δα χονστιτυχιοναλιδαδε δε προποσι⌡εσ λεγισλατιϖασ.  ... 94 
Σιστεmα τριβυτ〈ριο ναχιοναλ. Πρινχπιοσ γεραισ. Λιmιτα⌡εσ δο ποδερ δε τριβυταρ. Ιmποστοσ δα Υνιο, δοσ εσταδοσ 
ε δοσ mυνιχπιοσ.  ............................................................................................................................................................ 100 
Φινανασ πβλιχασ. Νορmασ γεραισ. Οραmεντο. ......................................................................................................... 111 
 
 

Νο⌡εσ δε Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο ε δε Αδmινιστραο 

Πβλιχα 
Αδmινιστραο Πβλιχα: χονχειτο; ...................................................................................................................................... 1 
Πρινχπιοσ β〈σιχοσ δο αρτσ. 37 ε 38 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988 ο πρινχπιο δα σεγυρανα ϕυρδιχα; πρινχπιο 
δα ινδισπονιβιλιδαδε δο ιντερεσσε πβλιχο; πρινχπιο δα συπρεmαχια δο ιντερεσσε πβλιχο; πρινχπιο δα 
φιναλιδαδε ε πρινχπιο δα χοντινυιδαδε δο σερϖιο πβλιχο; .......................................................................................... 3 
Dιστινο εντρε εντε φεδερατιϖο, γοϖερνο ε αδmινιστραο πβλιχα; ........................................................................... 7 
Οργανιζαο αδmινιστρατιϖα: Αδmινιστραο διρετα ε ινδιρετα. ................................................................................. 12 
Α εστρυτυρα αδmινιστρατιϖα δα Ασσεmβλεια Λεγισλατιϖα δο Εσταδο δο Αmαπ〈 (Λει ν≡ 2.382, δε 21.11.2018 ε 
Ρεσολυο ν≡ 91, δε 26.04.2006 ‒ Ρεγιmεντο Ιντερνο ΑΛΑΠ); .................................................................................. 21 
Ατοσ αδmινιστρατιϖοσ: χονχειτο, ελεmεντοσ, ατριβυτοσ, πρεσσυποστοσ ε χλασσιφιχαο δοσ ατοσ αδmινιστρατιϖοσ; 
ρελαο εντρε mοτιϖο ε mοτιϖαο δοσ ατοσ αδmινιστρατιϖοσ; τεορια δοσ mοτιϖοσ δετερmιναντεσ; ατοσ 
αδmινιστρατιϖοσ δισχριχιον〈ριοσ ε ϖινχυλαδοσ; ............................................................................................................. 82 
Χοντρολε δα αδmινιστραο πβλιχα; χοντρολε αδmινιστρατιϖο: χοντρολε ηιερ〈ρθυιχο ε φιναλστιχο; Σmυλα 473 δο 
Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ; χοντρολε λεγισλατιϖο; χοντρολε ϕυδιχιαλ; χοντρολε ποπυλαρ. ......................................... 88 
Λιχιταο: χονχειτο, πρινχπιοσ, φιναλιδαδεσ, οβϕετο, mοδαλιδαδεσ; Λει ν≡ 8.666, δε 21.6.1993; Λει ν≡ 
10.520/2002. Χοντρατοσ αδmινιστρατιϖοσ: χονχειτο, χαραχτερστιχασ ε ιντερπρεταο; φορmαλιζαο; εξεχυο, 
ινεξεχυο, ρεϖισο ε ρεσχισο. ....................................................................................................................................... 94 
Αγεντεσ πβλιχοσ: χονχειτο; εσπχιεσ; χλασσιφιχαο; ρεγιmε δε διρειτο πβλιχο ε χοντρατυαλ; Σερϖιδορεσ πβλιχοσ 
(αρτσ. 37 α 42 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ ε αρτσ. 47 αο 74 δα Χονστιτυιο δο Εσταδο δο Αmαπ〈); ....................... 148 

Οσ χονχειτοσ δε εφετιϖιδαδε, εσταβιλιδαδε ε δισπονιβιλιδαδε; ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ, πεναλ ε αδmινιστρατιϖα; 
σινδιχνχια ε προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ; διρειτοσ ε ϖανταγενσ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ χιϖισ δο Εσταδο 
δο Αmαπ〈 (Λει Εσταδυαλ ν≡ 066, δε 03 δε mαιο δε 1993); ....................................................................................... 162 

Λει δε Ιmπροβιδαδε Αδmινιστρατιϖα: Λει ν≡ 8.429, δε 2.6.1992. ............................................................................. 173 

Λει δε Αχεσσο Ινφορmαο (Λει ν≡ 12.527, δε 18.11.2011). ..................................................................................... 178 

 
 
 
 
 
 


