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T  
he Majlis Al-Shura, a Assembleia Consultiva, é o 
órgão legislativo que assessora o rei sobre questões 
que são importantes para a Arábia Saudita. 

É uma versão moderna de um conceito islâmico 
tradicional – uma empresa de consultoria líder acessível que 
integra cidadãos de grande experiência de vida pessoal e de valor 
profissional. Este modelo sempre foi e continua sendo praticado 
pelos governantes sauditas.

A Assembleia Consultiva é composta atualmente de 150 membros, 
nomeados pelo rei por um período renovável de quatro anos. Com 
base em sua experiência, os membros são designados para as 
comissões. Existem 12 comissões, que tratam de direitos humanos, 
educação, cultura, informação, saúde e assuntos sociais, serviços 
e utilidades públicas, relações exteriores, segurança, administração, 
assuntos islâmicos, economia, indústria e finanças.

Originalmente restrita à discussão dos regulamentos e questões 
de interesse nacional e público, o mandato de The Majlis Al-Shura 
foi ampliado em 2004 para incluir uma nova proposta de legislação 
e que altera as leis existentes sem submissão prévia ao rei, tendo 
sido sempre a possibilidade de solicitar que funcionários do governo 
participem das reuniões importantes do parlamento, buscando o 
acesso aos documentos governamentais. 

Em 7 de abril de 2003, The Majlis Al-Shura tornou-se um membro de 
pleno direito da União Inter-Parlamentar.

COMISSÕES DE THE MAJLIS AL-SHURA

COMISSÃO DE ASSUNTOS ISLÂMICOS E JUDICIÁRIOS
Esta comissão é especializada em estudar questões relacionadas 
com os assuntos religiosos e o sistema judicial. Especificamente, 
esta comissão é responsável pelo seguinte:

A - Estudar questões relacionadas aos seguintes setores:
•	 o	Conselho	Supremo	para	Dawa;
•	 o	Conselho	Supremo	para	Doações	Religiosas;
•	 o	Ministério	dos	Assuntos	Islâmicos,	doações,	Da’wah	e	Orientação;
•	 a	Comissão	Ulema	Senior;
•	 a	 Presidência	 Geral	 de	 Pareceres	 Jurídicos	 e	 pesquisa	

acadêmica;
•	 a	Comissão	de	Prevenção	do	Vício	e	Promoção	da	Virtude;
•	 a	Presidência-Geral	das	duas	Mesquitas	Sagradas	e	da	Câmara	

de Queixas;
•	 o	Conselho	Superior	da	Magistratura;
•	 o	Ministério	da	Justiça;
•	 o	Conselho	de	Queixas;
•	 a	Comissão	de	Investigação	e	Ministério	Público.

B - Estudar as questões legais e estatutos relevantes para aspectos de 
assuntos islâmicos e judiciais, incluindo:
•	 missões	Islâmicas;
•	 peregrinação,	Omrah,	e	(os	aspectos	religiosos	da	visitação)	a	Meca.
•	 regulamentos	 diretamente	 relacionados	 aos	 aspectos	 islâmico	

e judicial, tais como: Zakat (esmola religiosamente prescrita), 
procedimentos suplicantes, etc;

•	 sistema	de	Tribunais	Judiciais;
•	 investigação	do	Ministério	Público;
•	 direitos	Humanos;
•	 alterações	ou	aditamentos	a	regulamentos	e	estatutos	relevantes	para	

aspectos religiosos, judiciais e de direitos humanos;
•	 acordos	 Regionais	 ou	 Bilaterais	 Internacionais,	 relevantes	 para	

aspectos islâmicos, religiosos, judiciais e de direitos humanos;
•	 quaisquer	 outras	 questões	 que	 o	 Conselho	 ou	 o	 Presidente	 do	

Conselho considere necessárias poderão ser submetidas à comissão. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, FAMÍLIA E JUVENTUDE
Esta comissão é especializada em estudar questões relacionadas 
com os assuntos sociais, família e juventude. Especificamente, esta 
comissão é responsável pelo seguinte:

A - Estudar questões referidas relacionadas com os seguintes setores:
•	 Ministério	dos	Assuntos	Sociais;
•	 Presidência	Geral	da	Juventude	do	Bem-Estar.

B - Estudo de questões legais, de forma relevante para aspectos da vida 
social, familiar e assuntos da juventude, incluindo:
•	 assuntos	Sociais	e	da	Segurança	Social;
•	 as	organizações	de	caridade,	Assuntos	para	deficientes,	e	centros	de	

reabilitação;
•	 casos	de	família,	mulheres	e	crianças;
•	 habitação	pública;
•	 redução	da	pobreza;
•	 esportes,	juventude,	e	assuntos	de	clubes	desportivos;
•	 acordos	regionais	ou	acordos	bilaterais	 internacionais,	 relacionados	

com os assuntos sociais, familiares, clubes, e da juventude;
•	 quaisquer	 outras	 questões	 que	 o	Conselho	 ou	 o	 orador	 considere	

necessárias poderão ser submetidas à comissão.

COMISSÃO DOS ASSUNTOS ECONÔMICOS E ENERGIA
Esta comissão é especializada em estudar questões relacionadas 
com assuntos econômicos e energéticos. Especificamente, esta 
comissão é responsável pelo seguinte:

A - Estudar questões referidas relacionadas com os seguintes 
setores:
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•	 o	Conselho	Supremo	para	a	Gasolina	e	Minerais.
•	 o	Conselho	Supremo	Econômico.
•	 Ministério	da	gasolina	e	dos	Recursos	Minerais.
•	 Ministério	da	Economia	e	Planejamento.
•	 Ministério	do	Comércio	e	Indústria.
•	 Autoridade	Geral	de	Investimento.
•	 Organização	de	Padrões	da	Arábia	Saudita.
•	 Comissão	Suprema	de	Turismo.

B - Estudar questões legais e estatutos relevantes para o desempenho 
econômico, energia e aspectos de recursos minerais, incluindo:
•	 políticas	petrolíferas	nacionais	e	internacionais;
•	 gás	e	indústrias	transformadoras;
•	 indústrias	de	mineração;
•	 comércio	e	corporações.
•	 questões	Industriais;
•	 turismo	e	arqueologia;
•	 status econômicos nacionais e internacionais;
•	 planos	de	desenvolvimento	(que	incluem	metas	gerais,	estratégias,	

projetos e acompanhamento dos relatórios de execução);
•	 acordos	 regionais	 ou	 bilaterais	 internacionais	 que	 estão	

relacionados com energia e economia;
•	 quaisquer	outras	questões	que	o	Conselho	ou	o	orador	considere	

necessárias poderão ser submetidas à comissão.

COMISSÃO DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA
Esta comissão é especializada em estudar questões relacionadas 
com assuntos militares e de segurança. Especificamente, esta 
comissão é responsável pelo seguinte:

A - Estudar questões referidas relacionadas com os seguintes setores:
•	 a	Guarda	Nacional	da	Arábia	Saudita	(SANG),	com	todos	os	seus	

setores;
•	 Ministério	da	Defesa	e	da	Aviação,	com	todos	os	seus	setores;
•	 Ministério	do	Interior,	com	todos	os	seus	setores;
•	 Inteligência	Geral;
•	 Conselho	de	Serviço	Militar;
•	 Conselho	de	Segurança	Nacional;
•	 a	Organização	Geral	de	Indústrias	Militares;
•	 províncias	árabes.

B - Estudar questões legais e estatutos relevantes para militares, de 
segurança e assuntos gerais de segurança, incluindo:
•	 a	segurança	nacional;
•	 políticas	de	defesa	e	segurança	estratégica;
•	 defesa	civil;
•	 o	serviço	militar;
•	 passaportes	e	estado	civil;
•	 acordos	 internacionais,	 regionais	 e	 bilaterais	 relacionados	 com	

aspectos de segurança e militares;
•	 quaisquer	outras	questões	que	o	Conselho	ou	o	orador	considere	

necessárias poderão ser submetidas à comissão.

COMISSÃO DOS ASSUNTOS EDUCACIONAIS E CIENTÍFICOS 
DE INVESTIGAÇÃO
Esta comissão é especializada em estudar questões relacionadas com 
os assuntos investigação pedagógica e científica. Especificamente, 
esta comissão é responsável pelo seguinte:

A - Estudar questões referidas relacionadas com os seguintes setores:
•	 o	Conselho	Supremo	para	a	Educação;
•	 Ministério	da	Educação;
•	 Ministério	do	Ensino	Superior;
•	 universidades;
•	 Rei	Abdul-Aziz	Cidade	da	Ciência	e	Tecnologia.

B - Estudar as questões legais e estatutos relevantes para assuntos 
investigação pedagógica e científica, incluindo:
•	 a	política	educativa;
•	 leis	relacionadas	com	todos	os	níveis	de	educação;
•	 universidades	e	ensino	superior;
•	 ensino	particular.

•	 estudos	e	pesquisas	científicas;
•	 as	escolas,	institutos	e	faculdades;
•	 acordos	 internacionais,	 regionais	 e	 bilaterais	 relacionados	 com	

assuntos educacionais e científicos;
•	 quaisquer	outras	questões	que	o	Conselho	ou	o	orador	considere	

necessárias poderão ser submetidas à comissão.

COMISSÃO DE ASSUNTOS CULTURAIS E INFORMATIVOS
Esta comissão é especializada em estudar questões relacionadas 
com os assuntos culturais e informativos. Especificamente, esta 
comissão é responsável pelo seguinte:

A - Estudar questões referidas relacionadas com os seguintes setores:
•	 Ministério	da	Cultura	e	Informação;
•	 Organização	Geral	de	Rádio	e	Televisão;
•	 instituições	de	imprensa;
•	 Rei	Abdul-Aziz	Fundação	para	Pesquisa	e	Arquivos;
•	 Rei	Fahd	Biblioteca	Nacional;
•	 Rei	Abdul-Aziz	Biblioteca	Pública;
•	 Rei	Abdul-Aziz	Centro	para	o	Diálogo	Nacional.

B - Estudo de questões legais que formam os aspectos relevantes 
dos assuntos culturais e informacionais, incluindo:
•	 assuntos	de	mídia,	bem	como	atividades	de	mídia	interna	e	externa;
•	 a	imprensa	local;
•	 bibliotecas	públicas;
•	 atividades	culturais	internas	e	externas;
•	 canais	por	satélite	de	propriedade	do	setor	público;
•	 diálogos	cultural	e	intelectual;
•	 as	bibliotecas,	editoras	e	canais	de	informação;
•	 direitos	de	propriedade	intelectual;
•	 associações,	clubes	literários	e	culturais;
•	 acordos	 regionais	 e	 internacionais	 relacionados	 a	 questões	

culturais e de mídia;
•	 prêmios	honorários;
•	 quaisquer	 outros	 temas	 do	 Conselho	 ou	 do	 Presidente	 do	

Conselho que se referem à comissão.

COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS
Esta comissão é especializada em estudar questões relacionadas 
com assuntos externos e organizações regionais e internacionais. 
Especificamente, esta comissão é responsável pelo seguinte:

A - Estudar questões referidas relacionadas com os seguintes setores:
•	 Ministério	dos	Negócios	Estrangeiros;
•	 embaixadas;
•	 Organizações	Internacional	Islâmica	e	Árabe;
•	 Instituto	de	Estudos	Diplomáticos;
•	 sindicatos	parlamentares.

B - Estudo de questões legais, estatutos, convenções e tratados com 
aspectos relevantes de assuntos internacionais e políticos, incluindo:
•	 política	externa	e	de	representação	diplomática;
•	 relações	com	os	países,	bem	como	organizações	internacionais	e	

regionais;
•	 tratados	regionais	e	internacionais	de	acordos	bilaterais;
•	 quaisquer	 outros	 temas	 do	 Conselho	 ou	 do	 Presidente	 do	

Conselho que se referem à comissão.

COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Esta comissão é especializada em estudar questões relacionadas 
à saúde e ao meio ambiente. Especificamente, esta comissão é 
responsável pelo seguinte:

A - Estudar questões relacionadas com os seguintes setores:
•	 Ministério	da	Saúde;
•	 Conselho	de	Serviços	de	Saúde;
•	 Sociedade	do	Vermelho	Crescente	da	Arábia	Saudita;
•	 Organização	Geral	Especializada	Rei	Faisal	Hospital	e	Centro	de	

Pesquisa;
•	 Alimento	Saudita	e	Autoridade	de	Drogas;
•	 Rei	Khalid	Hospital	Especializado;
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•	 Comissão	para	a	Arábia	Saudita	sobre	Especialidades	de	Saúde;
•	 Departamento	de	Meteorologia	e	Meio	Ambiente;
•	 Comissão	Nacional	de	Conservação	e	Desenvolvimento	da	Vida	

Selvagem.

B - Estudar questões legais e estatutos relevantes para a saúde e 
aspectos ambientais, incluindo:
•	 saúde	pública;
•	 hospitais,	centros	de	saúde	e	instituições	de	saúde	privadas;
•	 medicamentos	e	produtos	farmacêuticos;
•	 saúde,	alimento	e	consciência	ambiental;
•	 meio	ambiente	e	meteorologia;
•	 acordos	internacionais,	regionais	ou	bilaterais	relacionados	com	a	

saúde, alimentos, remédios e questões ambientais;
•	 quaisquer	 outros	 temas	 do	 Conselho	 ou	 do	 Presidente	 do	

Conselho que se referem à comissão.

COMISSÃO DE ASSUNTOS FINANCEIROS
Esta comissão é especializada em estudar questões relacionadas às 
questões financeiras. Especificamente, esta comissão é responsável 
pelo seguinte:

A - Estudar questões referidas relacionadas com os seguintes setores:
•	 Ministério	das	Finanças,	com	todos	os	setores	relacionados,	tais	

como Departamento personalizado, Zakat e o Departamento de 
Renda;

•	 Agência	Monetária	da	Arábia	Saudita;
•	 Mercado	de	Capitais	e	Autoridade;
•	 Escritório	Geral	de	Auditoria;
•	 Crédito	Governamental,	bancos	e	fundos	de	financiamento.	

B - Estudo de questões legais que forma os aspectos relevantes da 
situação financeira, incluindo:
•	 bancos	comerciais;
•	 volume	de	negócios	de	dinheiro;
•	 as	questões	relacionadas	com	o	orçamento	geral;
•	 empréstimos	financeiros,	isenções	e	facilidades;
•	 contabilidade	e	contadores	públicos;
•	 seguros;
•	 mercado	de	capitais;
•	 todos	os	tipos	de	impostos	e	taxas;
•	 os	 acordos	 regionais,	 internacionais	 bilaterais	 ou	 relacionados	

com questões de finanças, bancos, impostos e taxas;
•	 quaisquer	outras	questões	que	o	Conselho	ou	o	orador	considere	

necessárias poderão ser submetidas à comissão.

COMISSÃO DOS TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Esta comissão é especializada em estudar questões relativas 
a matérias de transporte, comunicações e tecnologia da 
informação. Especificamente, esta comissão é responsável 
pelo seguinte:

A - Estudar questões relacionadas com os seguintes setores:
•	 Ministério	dos	Transportes;
•	 Ministério	das	Comunicações	e	Tecnologia	da	Informação;
•	 Autoridades	Portuárias	Sauditas;
•	 Organização	Ferroviária	da	Arábia	Saudita;
•	 Autoridade	Geral	da	Aviação	Civil;
•	 Companhia	Aérea	da	Arábia	Saudita;
•	 Comissão	das	Comunicações	e	Tecnologia	da	Informação.

B - Estudar questões legais e estatutos relevantes para transporte, 
comunicação e assuntos de tecnologia da informação, incluindo:
•	 telefone	e	correios;
•	 fio	e	meio	de	ondas	radioelétricas	de	comunicação;
•	 estradas,	portos	e	aeroportos;
•	 ferrovias;
•	 companhias	aéreas;
•	 mercadorias	da	terra	e	meios	de	transporte;
•	 frete	de	mar	e	meios	de	transporte;
•	 os	 acordos	 regionais,	 internacionais	 bilaterais	 ou	

relacionados a questões de transporte, comunicações e 
tecnologia da informação;

•	 Quaisquer	 outras	 questões	 que	 o	 Conselho	 ou	 o	 orador	
considere necessárias poderão ser submetidas à comissão.

COMISSÃO DA ÁGUA E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Esta comissão é especializada em estudar questões relacionadas 
com a água, eletricidade, agricultura, assuntos municipais e 
rurais e os serviços e instalações públicas. Especificamente, esta 
comissão é responsável pelo seguinte:

A - Estudar as questões relacionadas com os seguintes setores:
•	 Ministério	 de	 Assuntos	 Municipais	 e	 Rurais	 e	 seus	 setores,	

incluindo secretarias e autarquias;
•	 Ministério	da	Peregrinação;
•	 Ministério	da	Água	e	da	Eletricidade;
•	 Cogeração	de	Eletricidade	e	Autoridade	Reguladora;
•	 Comissão	Real	para	Jubail	e	Yanbu;
•	 Ministério	da	Agricultura;

•	 Organização	de	Silos	de	grãos	e	Moinhos	de	Farinha;
•	 Corporação	de	Salina	de	Água;
•	 Irrigação	e	Esgoto	quitação	de	Comissão	Ahsa;
•	 Comissões	Supremas	para	cidades	e	áreas	de	Desenvolvimento.

B - Estudo de questões legais e que, de forma relevante, 
estabelece os aspectos da água, eletricidade, serviços 
municipais e instalações públicas, incluindo:
•	 serviços	de	água;
•	 conversão	de	água;
•	 agricultura	e	pastagens;
•	 pecuária;
•	 assuntos	elétricos;
•	 Secretaria	Rural	e	de	Serviços	Municipais;
•	 os	 acordos	 regionais,	 internacionais	 bilaterais	 ou	

relacionados com os serviços municipais, elétrica, 
agricultura e instalações públicas;

•	 desenvolvimento	de	santuários	islâmicos;
•	 quaisquer	 outras	 questões	 que	 o	 Conselho	 ou	 o	 orador	

considere necessárias poderão ser submetidas à comissão.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Esta comissão é especializada no estudo de questões 
relacionadas com recursos humanos e assuntos administrativos. 
Especificamente, esta comissão é responsável pelo seguinte:

A - Estudar questões referidas relacionadas com os seguintes 
setores:
•	 Conselho	da	Função	Pública;
•	 Função	do	Ministério	Público;
•	 Ministério	do	Trabalho;
•	 Escritório	de	Investigação	e	Controle;
•	 Instituto	de	Administração	Pública;
•	 Organização	 Geral	 do	 Ensino	 Técnico	 e	 Formação	

Profissional;
•	 Agência	de	Pensão	Pública;
•	 Organização	Geral	da	Segurança	Social;
•	 Fundo	de	Desenvolvimento	e	Recursos	Humanos.

B - Estudar questões legais e estatutos relevantes para a 
administração, o desenvolvimento de recursos humanos e 
pedidos públicos, incluindo:
•	 função	pública	e	emprego;
•	 trabalho	e	emprego;
•	 formação	administrativa;
•	 a	formação	profissional	e	ensino	técnico;
•	 pensões	(civis	e	militares);
•	 seguro	social;
•	 acordos	 regionais	 e	 internacionais	 bilaterais	 relacionados	

com o serviço civil, trabalhista, desenvolvimento de recursos 
humanos, de pensões e seguro social;

•	 Quaisquer	 outras	 questões	 que	 o	 Conselho	 ou	 o	 orador	
considere necessárias poderão ser submetidas à comissão.

COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS E PETIÇÕES
Esta comissão é especializada em estudar questões 
relacionadas com os Direitos Humanos e Petições. 
Especificamente, esta comissão é responsável pelo seguinte:

A - Estudar questões relacionadas com os seguintes setores:
•	 Comissão	Nacional	para	os	Direitos	Humanos.

B - Estudar as questões legais e estatutos relevantes para 
aspectos de direitos humanos e assuntos de petições, 
incluindo:
•	 direitos	humanos;
•	 acordos	internacionais,	regionais	ou	bilaterais	relacionados	

direitos humanos;
•	 regulamentos	 e	 estatutos	 relacionados	 aos	 direitos	

humanos;
•	 acompanhamento	de	petições	recebidas	pelo	conselho;
•	 Quaisquer	 outras	 questões	 que	 o	 Conselho	 ou	 o	 orador	

considere necessárias poderão ser submetidas à comissão.

A Assembleia Consultiva é permitida a propor projetos de lei 
e encaminhá-los para o rei, mas apenas o rei tem o poder 
de passar ou aplicá-las. A Assembleia Consultiva, no entanto, 
tem o poder de interpretar as leis, bem como examinar os 
relatórios anuais que são submetidos pelos ministérios e 
agências estatais. Ele também pode aconselhar o rei sobre 
as políticas que são submetidas a ele, juntamente com os 
tratados internacionais e planos econômicos. A Assembleia 
Consultiva também está autorizada a rever o orçamento anual 
do país e chamar ministros para interrogatório. 

A influência da Assembleia Consultiva no seu formato atual 
vem de sua responsabilidade para os planos do Reino da 
Arábia Saudita de cinco anos de desenvolvimento, a partir da 
qual os orçamentos anuais são derivados de sua capacidade 
de convocar funcionários do governo para interrogatório. A 
Assembleia Consultiva tem o papel importante de exercer um 
fórum permanente de debate político.

The Majlis Al-Shura, a Assembleia Consultiva na Arábia 
Saudita, passou por várias etapas, desde a chegada do 
falecido rei Abdul-Aziz em Meca, em 1924. Ele pediu a 
aplicação do Shura em data próxima. O rei Abdul-Aziz fez 
Shura uma fundação de seu governo, a fim de cumprir a 
ordem divina mediante a aplicação da sharia (jurisprudência 
islâmica) e Shura como parte deste. Ele se destina a 
estabelecer um estado islâmico Shura para aplicar a sharia 
como está prescrito no Alcorão e na Sunnah autêntica (atos e 
ensinamentos do profeta Maomé – que a paz esteja com ele!).

A experiência do Reino da Arábia Saudita na aplicação da Shura é 
rica. Essa experiência não é diferente da experiência de qualquer 
outro conselho parlamentar no que diz respeito às etapas de seu 
desenvolvimento e práticas de suas funções. Esses estágios de 
desenvolvimentos coincidiram com realidades políticas dadas e 
as circunstâncias internas do país.

H.E Dr. Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh, Chairman do The Majlis Al-Shura
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Plenário do The Majlis Al-Shura

Parlamentares sauditas no The Majlis Al-Shura com o rei Salman bin Abdulaziz Al-Saud


