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Descrição 
Lista de normas cadastradas na base de legislação da Alesp. 

 

Metadados 
Atributo Valor 

Nome legislacao_normas.xml 

URL http://www.al.sp.gov.br/repositorioDados/legislacao/legisla
cao_normas.xml 
 

Formato XML 

Grupo Legislação 

Dataset Normas 

Responsável DPJ – Divisão de Pesquisa Jurídica 

Email de contato responsável pesquisajuridica@al.sp.gov.br 

Etiquetas Legislação 
norma 
lei 

Documentação http://www.al.sp.gov.br/repositorioDados/docs/legislacao/l
egislacao_normas.pdf 
 

Frequência de atualização Diária 

Cobertura temporal N/A 

Granularidade temporal N/A 

Sistema de Origem Sistema de Cadastro de Legislação 

Compactado Sim 

Tamanho aproximado 120 MB (XML)    12 MB (ZIP) 

 

 

Layout do Arquivo 
Elemento Descrição Tipo 

<LegislacaoNorma> Raiz  

 <IdNorma> Identificador único da norma Numérico 

 <Numero> Número da norma Numérico 

 <Ano> Ano da norma Numérico 

http://www.al.sp.gov.br/repositorioDados/legislacao/legislacao_normas.xml
http://www.al.sp.gov.br/repositorioDados/legislacao/legislacao_normas.xml
mailto:pesquisajuridica@al.sp.gov.br
http://www.al.sp.gov.br/repositorioDados/docs/legislacao/legislacao_normas.pdf
http://www.al.sp.gov.br/repositorioDados/docs/legislacao/legislacao_normas.pdf


 <IdTipo> Identificador do tipo da 
norma (1) 

Numérico 

 <Data> Data que a norma foi 
promulgada 

Data 

 <Situacao> Situação da norma ( 
'  ' ou 'V'=Sem revogação 
expressa, 
'A'=ADIN (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade), 
'F'=ADPF (Arguição de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental), 
'C'=Inquérito civil, 
'P'=Declarada parcialmente 
inconstitucional, 
'I'=Declarada inconstitucional, 
'D'=Incidente de 
Inconstitucionalidade, 
'T'=Vigência Temporária, 
'R'=Revogada) 

String 

 <Ementa> Texto da ementa da norma String 

 <Autores> Autores da proposição que se 
transformou na norma por 
meio do Processo Legislativo 

String 

 <CadDO> Nome do caderno do Diário 
Oficial no qual a norma foi 
publicada 

String 

 <PagDO> Número da página do Diário 
Oficial no qual a norma foi 
publicada 

Numérico 

 <DataDO> Data do Diário Oficial no qual 
a norma foi publicada 

String 

 <URLDO> URL para a publicação da 
norma no Diário Oficial 

String 

 <URLFicha> URL para a ficha da norma no 
Portal da Alesp 

String 

 <URLIntegra> URL para a íntegra da norma 
no Portal da Alesp 

String 

 <URLCompilado> URL do texto compilado da 
norma no Portal da Alesp 

String 

 <Promulg> Indica por qual poder foi 
realizada a promulgação da 
norma ( 
‘E’ = Executivo, 
 ‘L’ = Legislativo, 
‘0’ = Dado não cadastrado) 

String 

 <Ambito> Esfera da norma ( 
‘M’ = Municipal,  
‘E’ = Estadual,  
‘F’ = Federal) 

String 



 <Index> Campo de indexação da 
norma no qual são associadas 
palavras-chave 

String 

 <IdTema> Identificador único do tema o 
qual a norma está associada (2) 

Numérico 

 <IdSubTema> Identificador único do 
subtema o qual a norma está 
associada (3) 

Numérico 

 <NumCompl> Complemento do número da 
norma. É utilizado para 
distinguir quando duas ou 
mais normas têm o mesmo 
número, tipo e data. 

String 

 

(1) Identificador proveniente do arquivo legislacao_tipo_normas.xml 
 

(2) Identificador proveniente do arquivo legislacao_temas.xml 
 

(3) Identificador proveniente do arquivo legislacao_subtemas.xml  


