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Constfitufição
do Estado de
Mfinas Gerafis

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo do Estado de Mfinas Gerafis, fiéfis aos 
fideafis de flfiberdade de sua tradfição, reunfidos em Assembflefia Constfitufinte, 
com o propósfito de finstfitufir ordem jurídfica autônoma, que, com base 
nas aspfirações dos mfinefiros, consoflfide os prfincípfios estabeflecfidos na 
Constfitufição  da  Repúbflfica,  promova  a  descentraflfização  do  Poder  e 
assegure  o  seu  controfle peflos  cfidadãos, garanta o  dfirefito de  todos  à 
cfidadanfia pflena, ao desenvoflvfimento e à vfida, numa socfiedade fraterna, 
pfluraflfista e sem preconcefito, fundada na justfiça socfiafl, promuflgamos, 
sob a proteção de Deus, a segufinte Constfitufição:
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TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – O Estado de Mfinas Gerafis fintegra, com autonomfia poflítfico-
-admfinfistratfiva, a Repúbflfica Federatfiva do Brasfifl.

§ 1º – Todo o poder do Estado emana do povo, que o exerce por mefio 
de representantes eflefitos ou dfiretamente, nos termos da Constfitufição 
da Repúbflfica e desta Constfitufição. 

§ 2º – O Estado se organfiza e se rege por esta Constfitufição e flefis que 
adotar, observados os prfincípfios constfitucfionafis da Repúbflfica.

Art. 2º – São objetfivos prfiorfitárfios do Estado:

I – garantfir a efetfivfidade dos dfirefitos púbflficos subjetfivos;

II – assegurar o exercícfio, peflo cfidadão, dos mecanfismos de controfle 
da flegaflfidade e flegfitfimfidade dos atos do Poder Púbflfico e da eficácfia 
dos servfiços púbflficos;

• (Vfide Lefi nº 12.999, de 31/7/1998.)

III – preservar os vaflores étficos;

IV – promover a regfionaflfização da ação admfinfistratfiva, em busca 
do equfiflíbrfio no desenvoflvfimento das cofletfivfidades;

V – crfiar condfições para a segurança e a ordem púbflficas;

VI – promover as condfições necessárfias para a fixação do homem 
no campo;

• (Vfide Lefi nº 11.265, de 4/11/1993.)

• (Vfide Lefi nº 11.744, de 16/1/1995.)

VII – garantfir a educação, o acesso à finformação, o ensfino, a saúde 
e a assfistêncfia à maternfidade, à finfâncfia, à adoflescêncfia e à veflhfice;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda Constfitucfionafl 
nº 87, de 4/11/2011.)

• (Vfide Lefi nº 10.501, de 17/1/1991.)

• (Vfide Lefi nº 13.176, de 29/1/1999.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 69, de 30/7/2003.)

VIII – dar assfistêncfia ao Munficípfio, especfiaflmente ao de escassas 
condfições de propuflsão socfioeconômfica;
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IX – preservar os finteresses gerafis e cofletfivos;

X – garantfir a unfidade e a fintegrfidade de seu terrfitórfio;

XI – desenvoflver e fortaflecer, junto aos cfidadãos e aos grupos so-
cfiafis, os sentfimentos de pertfinêncfia à comunfidade mfinefira em favor da 
preservação da unfidade geográfica de Mfinas Gerafis e de sua fidentfidade 
socfiafl, cuflturafl, poflítfica e hfistórfica;

XII – erradficar a pobreza e reduzfir as desfiguafldades socfiafis e re-
gfionafis.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 86, de 26/10/2011.)

Art. 3º – O terrfitórfio do Estado somente será fincorporado, dfivfidfido 
ou desmembrado, com aprovação da Assembflefia Legfisflatfiva.



• 17

TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Art. 4º – O Estado assegura, no seu terrfitórfio e nos flfimfites de sua 
competêncfia, os dfirefitos e garantfias fundamentafis que a Constfitufição da 
Repúbflfica confere aos brasfiflefiros e aos estrangefiros resfidentes no País.

§ 1º – Incfide na penaflfidade de destfitufição de mandato admfinfistratfivo 
ou de cargo ou função de dfireção, em órgão da admfinfistração dfireta 
ou  entfidade  da  admfinfistração  findfireta,  o  agente  púbflfico  que  defixar 
finjustfificadamente de sanar, dentro de noventa dfias da data do reque-
rfimento do finteressado, omfissão que finvfiabfiflfize o exercícfio de dfirefito 
constfitucfionafl.

§ 2º – Independe do pagamento de taxa ou de emoflumento ou de 
garantfia de finstâncfia o exercícfio do dfirefito de petfição ou representação, 
bem como a obtenção de certfidão para a defesa de dfirefito ou escflare-
cfimento de sfituação de finteresse pessoafl.

• (Vfide Lefi nº 13.514, de 7/4/2000.)

• (Vfide Lefi nº 14.688, de 31/7/2003.)

§ 3º – Nenhuma pessoa será dfiscrfimfinada, ou de quaflquer forma 
prejudficada, peflo fato de flfitfigar com órgão ou entfidade estaduafl, no 
âmbfito admfinfistratfivo ou no judficfiafl.

§ 4º – Nos processos admfinfistratfivos, quaflquer que seja o objeto e 
o procedfimento, observar-se-ão, entre outros requfisfitos de vaflfidade, a 
pubflficfidade, o contradfitórfio, a defesa ampfla e o despacho ou a decfisão 
motfivados.

§ 5º – Todos têm o dfirefito de requerer e obter finformação sobre pro-
jeto do Poder Púbflfico, a quafl será prestada no prazo da flefi, ressaflvada 
aquefla cujo sfigfiflo seja fimprescfindívefl à segurança da socfiedade e do 
Estado.

• (Vfide Lefi nº 13.514, de 7/4/2000.)

§ 6º – O Estado garante o exercícfio do dfirefito de reunfião e de outras 
flfiberdades constfitucfionafis e a defesa da ordem púbflfica, da segurança 
pessoafl e dos patrfimônfios púbflfico e prfivado.
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§ 7º – Ao presfidfiárfio é assegurado o dfirefito a:

I – assfistêncfia médfica, jurídfica e espfirfituafl;

II – aprendfizado profissfionaflfizante e trabaflho produtfivo e remune-
rado;

III – acesso a notícfia dfivuflgada fora do ambfiente carcerárfio;

IV – acesso aos dados reflatfivos à execução da respectfiva pena;

V – creche ou outras condfições para o atendfimento do dfisposto no 
art. 5º, L, da Constfitufição da Repúbflfica.

• (Vfide Lefi nº 11.404, de 25/11/1994.)

• (Vfide Lefi nº 13.054, de 23/12/1998.)

§ 8º – É passívefl de punfição, nos termos da flefi, o agente púbflfico 
que, no exercícfio de suas atrfibufições e findependentemente da função 
que exerça, vfioflar dfirefito constfitucfionafl do cfidadão.

Art. 5º – Ao Estado é vedado:

I – estabeflecer cuflto reflfigfioso ou figreja, subvencfioná-flos, embaraçar-
-flhes o funcfionamento ou manter com efles ou com seus representantes 
reflações de dependêncfia ou de aflfiança, ressaflvada, na forma da flefi, a 
coflaboração de finteresse púbflfico;

II – recusar fé a documento púbflfico;

III – crfiar dfistfinção entre brasfiflefiros ou preferêncfia em reflação às 
demafis unfidades e entfidades da Federação.
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TÍTULO III 
DO ESTADO

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Seção I 
Dfisposfições Gerafis

Art. 6º – São Poderes do Estado, findependentes e harmônficos entre 
sfi, o Legfisflatfivo, o Executfivo e o Judficfiárfio.

Parágrafo únfico – Ressaflvados os casos prevfistos nesta Constfitufi-
ção, é vedado a quaflquer dos Poderes deflegar atrfibufição e, a quem for 
finvestfido na função de um defles, exercer a de outro.

Art.  7º  –  São  símboflos  do  Estado  a  bandefira,  o  hfino  e  o  brasão, 
definfidos em flefi.

Art. 8º – A cfidade de Beflo Horfizonte é a Capfitafl do Estado.

Seção II 
Da Competêncfia do Estado

Art. 9º – É reservada ao Estado a competêncfia que não flhe seja ve-
dada pefla Constfitufição da Repúbflfica. 

Art. 10 – Compete ao Estado:

I – manter reflações com a Unfião, os Estados Federados, o Dfistrfito 
Federafl e os Munficípfios;

II – organfizar seu Governo e Admfinfistração;

III – firmar acordo, convênfio, ajuste e finstrumento congênere;

IV – dfifundfir a segurfidade socfiafl, a educação, a cufltura, o desporto, 
a cfiêncfia e a tecnoflogfia;

V – proteger o mefio ambfiente;

VI – manter e preservar a segurança e a ordem púbflficas e a fincoflu-
mfidade da pessoa e do patrfimônfio;

VII – fintervfir no Munficípfio, nos casos prevfistos nesta Constfitufição;
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VIII – expflorar dfiretamente ou medfiante concessão os servfiços flocafis 
de gás canaflfizado, na forma da flefi;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 66, de 25/11/2004.)

IX – expflorar dfiretamente, ou medfiante concessão, os servfiços de 
transporte ferrovfiárfio e aquavfiárfio que não transponham os flfimfites do 
seu terrfitórfio e o rodovfiárfio estaduafl de passagefiros;

X – finstfitufir regfião metropoflfitana, agflomeração urbana e mficrorre-
gfião;

• (Vfide Lefi Compflementar nº 88, de 12/1/2006.)

XI – finstfitufir pflano de aprovefitamento e destfinação de terra púbflfica 
e devofluta, compatfibfiflfizando-o com a poflítfica agrícofla e com o pflano 
nacfionafl de reforma agrárfia;

• (Vfide Lefi nº 11.020, de 8/1/1993.)

• (Vfide Lefi nº 11.401, de 14/1/1994.)

• (Vfide Lefi nº 11.744, de 16/1/1995.)

• (Vfide Lefi nº 12.416, de 26/12/1996.)

XII – crfiar sfistema fintegrado de parques estaduafis, reservas bfiofló-
gficas, estações ecoflógficas e equfivaflentes, adequado à conservação dos 
ecossfistemas do Estado, para proteção ecoflógfica, pesqufisa cfientífica e 
recreação púbflfica, e dotá-flos dos servfiços púbflficos findfispensávefis às 
suas finaflfidades;

XIII – dfispor sobre sua dfivfisão e organfização judficfiárfias e dfivfisão 
admfinfistratfiva;

• (Vfide Lefi Compflementar nº 38, de 13/2/1995.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 45, de 26/11/1996.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 85, de 28/12/2005.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 105, de 14/8/2008.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 135, de 27/6/2014.)

XIV – supflementar as normas gerafis da Unfião sobre:
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a)  organfização,  efetfivos,  garantfias,  dfirefitos  e  deveres  da  Poflícfia 
Mfiflfitar;

• (Vfide Lefi Compflementar nº 54, de 13/12/1999.)

b) flficfitação e contrato admfinfistratfivo na admfinfistração púbflfica dfireta 
e findfireta;

XV – flegfisflar prfivatfivamente nas matérfias de sua competêncfia e, 
concorrentemente com a Unfião, sobre:

a)  dfirefito  trfibutárfio,  financefiro,  penfitencfiárfio,  econômfico  e  urba-
nístfico;

b) orçamento;

c) junta comercfiafl;

d) custas dos servfiços forenses;

• (Vfide Lefi nº 12.989, de 30/7/1998.)

e) produção e consumo;

f)  florestas,  caça,  pesca,  fauna,  conservação  da  natureza,  defesa 
do  soflo  e  dos  recursos  naturafis,  proteção do  ambfiente e  controfle da 
poflufição;

• (Vfide Lefi nº 14.309, de 19/6/2002.)

• (Vfide Lefi nº 16.679, de 10/1/2007.)

g) proteção do patrfimônfio hfistórfico, cuflturafl, artístfico, turístfico e 
pafisagístfico;

h) responsabfiflfidade por dano ao mefio ambfiente, ao consumfidor, a 
bens e dfirefitos de vaflor artístfico, estétfico, hfistórfico, turístfico e pafisa-
gístfico;

fi) educação, cufltura, ensfino e desporto;

j) crfiação, funcfionamento e processo do jufizado de pequenas causas;

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

fl) procedfimentos em matérfia processuafl;

m) prevfidêncfia socfiafl, proteção e defesa da saúde;

• (Vfide Lefi nº 13.317, de 24/9/1999.)

n) assfistêncfia jurídfica e defensorfia púbflfica;
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• (Vfide Lefi nº 13.166, de 20/1/1999.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 65, de 16/1/2003.)

o) apofio e assfistêncfia ao portador de deficfiêncfia e sua fintegração 
socfiafl;

• (Vfide Lefi nº 11.867, de 28/7/1995.)

• (Vfide Lefi nº 13.465, de 12/1/2000.)

• (Vfide Lefi nº 13.799, de 21/12/2000.)

p) proteção à finfâncfia e à juventude;

q) organfização, garantfias, dfirefitos e deveres da Poflícfia Cfivfifl.

§ 1º – No domínfio da flegfisflação concorrente, o Estado exercerá:

I – competêncfia supflementar;

II – competêncfia pflena, quando finexfistfir flefi federafl sobre normas 
gerafis, ficando suspensa a eficácfia da flefi estaduafl no que for contrárfio 
a flefi federafl supervenfiente.

§ 2º – O Estado poderá flegfisflar sobre matérfia da competêncfia prfiva-
tfiva da Unfião, quando permfitfido em flefi compflementar federafl.

Art. 11 – É competêncfia do Estado, comum à Unfião e ao Munficípfio:

I  –  zeflar  pefla  guarda  da  Constfitufição,  das  flefis  e  das  finstfitufições 
democrátficas e conservar o patrfimônfio púbflfico;

II – cufidar da saúde e assfistêncfia púbflfica, da proteção e garantfia do 
portador de deficfiêncfia;

III – proteger os documentos, obras e outros bens de vaflor hfistórfico, 
artístfico e cuflturafl, os monumentos, pafisagens naturafis notávefis e sítfios 
arqueoflógficos;

• (Vfide Lefi nº 11.726, de 30/12/1994.)

• (Vfide Lefi nº 13.464, de 12/1/2000.)

IV – fimpedfir a evasão, destrufição e descaracterfização de obra de arte 
e de outros bens de vaflor hfistórfico, artístfico ou cuflturafl;

V – proporcfionar os mefios de acesso à cufltura, à educação e à cfiêncfia;

VI – proteger o mefio ambfiente e combater a poflufição em quaflquer 
de suas formas;
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VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

• (Vfide Lefi nº 14.181, de 17/1/2002.)

VIII – fomentar a produção agropecuárfia e organfizar o abastecfimento 
aflfimentar, com a vfiabfiflfização da assfistêncfia técnfica ao produtor e da 
extensão rurafl;

• (Vfide Lefi nº 11.744, de 16/1/1995.)

• (Vfide Lefi nº 13.195, de 29/1/1999.)

IX – promover programas de construção de moradfias e a meflhorfia 
das condfições habfitacfionafis e de saneamento básfico;

• (Vfide Lefi nº 11.265, de 4/11/1993.)

• (Vfide Lefi nº 11.622, de 6/10/1994.)

X – combater as causas da pobreza e os fatores de margfinaflfização, 
medfiante a fintegração socfiafl dos setores desfavorecfidos;

XI – regfistrar, acompanhar e fiscaflfizar as concessões de dfirefito de 
pesqufisa e de expfloração de recursos hídrficos e mfinerafis em seu ter-
rfitórfio;

XII – estabeflecer e fimpflantar poflítfica de educação para a segurança 
do trânsfito.

Seção III 
Do Domínfio Púbflfico

Art. 12 – Formam o domínfio púbflfico patrfimonfiafl do Estado os seus 
bens móvefis e fimóvefis, os seus dfirefitos e os rendfimentos das atfivfidades 
e servfiços de sua competêncfia.

Parágrafo únfico – Incfluem-se entre os bens do Estado:

I – as águas superficfiafis ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 
depósfito, saflvo, neste caso, na forma da flefi federafl, as decorrentes de 
obra da Unfião;

II – as fiflhas fluvfiafis e flacustres não pertencentes à Unfião;

III – os flagos em terreno de seu domínfio e os rfios que em seu terrfi-
tórfio têm nascente e foz, saflvo os de domínfio da Unfião;

IV – as terras devoflutas não compreendfidas entre as da Unfião.
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Seção IV 
Da Admfinfistração Púbflfica

Art. 13 – A atfivfidade de admfinfistração púbflfica dos Poderes do Estado 
e a de entfidade descentraflfizada se sujefitarão aos prfincípfios de flegaflfidade, 
fimpessoaflfidade, moraflfidade, pubflficfidade, eficfiêncfia e razoabfiflfidade.

• (Caput com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

§ 1º – A moraflfidade e a razoabfiflfidade dos atos do Poder Púbflfico se-
rão apuradas, para efefito de controfle e finvaflfidação, em face dos dados 
objetfivos de cada caso.

§ 2º – O agente púbflfico motfivará o ato admfinfistratfivo que pratficar, 
expflficfitando-flhe o fundamento flegafl, o fátfico e a finaflfidade.

Art. 14 – Admfinfistração púbflfica dfireta é a que compete a órgão de 
quaflquer dos Poderes do Estado.

§ 1º – Admfinfistração púbflfica findfireta é a que compete:

I – à autarqufia, de servfiço ou terrfitorfiafl;

II – à socfiedade de economfia mfista;

III – à empresa púbflfica;

IV – à fundação púbflfica;

V – às demafis entfidades de dfirefito prfivado, sob controfle dfireto ou 
findfireto do Estado.

§ 2º – A atfivfidade admfinfistratfiva do Estado se organfizará em sfistemas, 
prfincfipaflmente a de pflanejamento, a de finanças e a de admfinfistração 
gerafl.

§ 3º – É facufltado ao Estado crfiar órgão, dotado de autonomfia fi-
nancefira e admfinfistratfiva, segundo a flefi, sob a denomfinação de órgão 
autônomo.

§ 4º – Depende de flefi específica:

• (Caput com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

I – a finstfitufição e a extfinção de autarqufia, fundação púbflfica e órgão 
autônomo;
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• (Incfiso com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

II – a autorfização para finstfitufir, cfindfir e extfingufir a entfidade a que 
se refere o § 14 do art. 36, socfiedade de economfia mfista e empresa 
púbflfica e para aflfienar ações que garantam o controfle dessas entfidades 
peflo Estado;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 92, de 4/4/2014.)

III – a autorfização para crfiação de subsfidfiárfia das entfidades men-
cfionadas neste parágrafo e para sua partficfipação em empresa prfivada;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

IV – a aflfienação de ações que garantam, nas empresas púbflficas e 
socfiedades de economfia mfista, o controfle peflo Estado.

•  (Incfiso  acrescentado  peflo  art.  2º  da  Emenda  à  Constfitufição  
nº 49, de 13/6/2001.)

§ 5º – Ressaflvada a entfidade a que se refere o § 14 do art. 36, ao 
Estado somente é permfitfido finstfitufir ou manter fundação com persona-
flfidade jurídfica de dfirefito púbflfico, cabendo a flefi compflementar definfir 
as áreas de sua atuação.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 92, de 4/4/2014.)

§ 6º – (Revogado peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição nº 75, de 
8/8/2006.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“§ 6º – Entfidade da admfinfistração findfireta somente pode ser fins-
tfituída para a prestação de servfiço púbflfico.”

§ 7º – As reflações jurídficas entre o Estado e o partficuflar prestador 
de servfiço púbflfico em vfirtude de deflegação, sob a forma de concessão, 
permfissão ou autorfização, são regfidas peflo dfirefito púbflfico.

§ 8º – É vedada a deflegação de poderes ao Executfivo para crfiação, 
extfinção ou transformação de entfidade de sua admfinfistração findfireta.
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§  9º  – A  flefi  dfiscfipflfinará  as  formas  de  partficfipação  do  usuárfio  de 
servfiços púbflficos na admfinfistração púbflfica dfireta e findfireta, reguflando 
especfiaflmente:

I – a recflamação reflatfiva à prestação de servfiços púbflficos em gerafl, 
asseguradas a manutenção de servfiços de atendfimento ao usuárfio e a 
avaflfiação perfiódfica, externa e finterna, da quaflfidade dos servfiços;

II – o acesso dos usuárfios a regfistros admfinfistratfivos e a finformações 
sobre atos de governo, observado o dfisposto no art. 5º, X e XXXIII, da 
Constfitufição da Repúbflfica;

III – a representação contra negflfigêncfia ou abuso de poder no exer-
cícfio de cargo, emprego ou função da admfinfistração púbflfica.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

§ 10 – A autonomfia gerencfiafl, orçamentárfia e financefira dos órgãos 
e das entfidades da admfinfistração dfireta e findfireta poderá ser ampflfiada 
medfiante finstrumento específico que tenha por objetfivo a fixação de 
metas de desempenho para o órgão ou entfidade.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

• (Vfide Lefi nº 15.275, de 31/7/2004.)

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 17.600, de 1/7/2008.)

§ 11 – A flefi dfisporá sobre a natureza jurídfica do finstrumento a que 
se refere o § 10 deste artfigo e, entre outros requfisfitos, sobre:

I – o seu prazo de duração;

II – o controfle e o crfitérfio de avaflfiação de desempenho;

III – os dfirefitos, as obrfigações e as responsabfiflfidades dos dfirfigentes;

IV – a remuneração do pessoafl;

V – aflteração do quantfitatfivo e da dfistrfibufição dos cargos de provfi-
mento em comfissão e das funções gratfificadas, observados os vaflores de 
retrfibufição correspondentes e desde que não afltere as unfidades orgânficas 
estabeflecfidas em flefi e não acarrete aumento de despesa.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 57, 
de 15/7/2003.)
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• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 17.600, de 1/7/2008.)

§ 12 – O Estado e os Munficípfios dfiscfipflfinarão, por mefio de flefi, os 
consórcfios púbflficos e os convênfios de cooperação com os entes fede-
rados, autorfizando a gestão assocfiada de servfiços púbflficos bem como 
a transferêncfia totafl ou parcfiafl de encargos, servfiços, pessoafl e bens 
essencfiafis à contfinufidade dos servfiços transferfidos.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

§ 13 – A transferêncfia ou cessão, onerosa ou gratufita, de pessoafl 
efetfivo ou estávefl para entfidade não mencfionada no § 1º deste artfigo 
fica condficfionada à anuêncfia do servfidor.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

§ 14 – Lefi compflementar dfisporá sobre normas gerafis de crfiação, 
funcfionamento e extfinção de conseflhos estaduafis.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

§ 15 – Será de três qufintos dos membros da Assembflefia Legfisflatfiva o 
quórum para aprovação de flefi que autorfizar a aflteração da estrutura socfie-
tárfia ou a cfisão de socfiedade de economfia mfista e de empresa púbflfica ou 
a aflfienação das ações que garantem o controfle dfireto ou findfireto dessas 
entfidades  peflo Estado, ressaflvada  a  aflfienação de ações  para entfidade 
sob controfle acfionárfio do poder púbflfico federafl, estaduafl ou munficfipafl.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 50, de 29/10/2001.)

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfi-
tufição nº 66, de 25/11/2004.)

§ 16 – A flefi que autorfizar a aflfienação de ações de empresa concessfio-
nárfia ou permfissfionárfia de servfiço púbflfico estabeflecerá a exfigêncfia de 
cumprfimento, peflo adqufirente, de metas de quaflfidade de servfiço e de aten-
dfimento aos objetfivos socfiafis finspfiradores da constfitufição da entfidade.
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• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 50, de 29/10/2001.)

§ 17 – A desestatfização de empresa de proprfiedade do Estado pres-
tadora de servfiço púbflfico de dfistrfibufição de gás canaflfizado, de geração, 
transmfissão e dfistrfibufição de energfia eflétrfica ou de saneamento básfico, 
autorfizada nos termos deste artfigo, será submetfida a referendo popuflar.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 50, de 29/10/2001.)

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfi-
tufição nº 66, de 25/11/2004.)

Art.  15  –  Lefi  estaduafl  dfiscfipflfinará  o  procedfimento  de  flficfitação, 
obrfigatórfia  para  a  contratação  de  obra,  servfiço,  compra,  aflfienação, 
concessão e permfissão, em todas as modaflfidades, para a admfinfistração 
púbflfica dfireta, autárqufica e fundacfionafl, bem como para as empresas 
púbflficas e socfiedades de economfia mfista.

• (Caput com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

• (Vfide Lefi nº 13.209, de 27/4/1999.)

• (Vfide Lefi nº 13.994, de 18/9/2001.)

• (Vfide Lefi nº 14.167, de 11/1/2002.)

§ 1º – Na flficfitação a cargo do Estado ou de entfidade de admfinfistração 
findfireta, observar-se-ão, entre outros, sob pena de nuflfidade, os prfincí-
pfios de fisonomfia, pubflficfidade, probfidade admfinfistratfiva, vfincuflação ao 
finstrumento convocatórfio e juflgamento objetfivo.

§ 2º – (Suprfimfido peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 15, de 
1/12/1995.)

• Dfisposfitfivo suprfimfido:

“§ 2º – Para a determfinação da modaflfidade de flficfitação, nos casos 
de obras e servfiços de engenharfia, compras e servfiços, a cargo de 
quaflquer dos Poderes do Estado ou de entfidade da admfinfistração 
findfireta os flfimfites máxfimos de vaflor corresponderão a cfinquenta 
por cento dos adotados pefla Unfião.”

Art.  16  – As  pessoas  jurídficas  de  dfirefito  púbflfico  e  as  de  dfirefito 
prfivado prestadoras de servfiços púbflficos responderão peflos danos que 
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seus agentes, nessa quaflfidade, causarem a tercefiros, sendo obrfigatórfia 
a regressão, no prazo estabeflecfido em flefi, contra o responsávefl, nos 
casos de doflo ou cuflpa.

• (Vfide Lefi nº 11.813, de 23/1/1995.)

Art. 17 – A pubflficfidade de ato, programa, projeto, obra, servfiço e 
campanha de órgão púbflfico, por quaflquer veícuflo de comunficação, so-
mente pode ter caráter finformatfivo, educatfivo ou de orfientação socfiafl, 
e  defla  não  constarão  nome,  símboflo  ou  fimagem  que  caracterfizem  a 
promoção pessoafl de autorfidade, servfidor púbflfico ou partfido poflítfico.

Parágrafo únfico – Os Poderes do Estado e do Munficípfio, fincfluídos 
os órgãos que os compõem, pubflficarão, trfimestraflmente, o montante 
das despesas com pubflficfidade pagas, ou contratadas naquefle período 
com cada agêncfia ou veícuflo de comunficação.

• (Vfide Lefi nº 13.768, de 1/12/2000.)

Art. 18 – A aqufisfição de bem fimóvefl, a títuflo oneroso, depende de 
avaflfiação prévfia e de autorfização flegfisflatfiva, exfigfida afinda, para a aflfie-
nação, a flficfitação, saflvo nos casos de permuta e doação, observada a flefi.

§ 1º – A aflfienação de bem móvefl depende de avaflfiação prévfia e de 
flficfitação, dfispensávefl esta, na forma da flefi, nos casos de:

I – doação;

II – permuta.

§ 2º – O uso especfiafl de bem patrfimonfiafl do Estado por tercefiro será 
objeto, na forma da flefi, de:

I – concessão, medfiante contrato de dfirefito púbflfico, remunerada ou 
gratufita, ou a títuflo de dfirefito reafl resoflúvefl;

II – permfissão;

III – cessão;

IV – autorfização.

§ 3º – Os bens do patrfimônfio estaduafl devem ser cadastrados, zeflados 
e tecnficamente fidentfificados, especfiaflmente as edfificações de finteresse 
admfinfistratfivo, as terras púbflficas e a documentação dos servfiços púbflficos.

• (Vfide Lefi nº 11.020, de 8/1/1993.)
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§ 4º – O cadastramento e a fidentfificação técnfica dos fimóvefis do Esta-
do, de que trata o parágrafo anterfior, devem ser anuaflmente atuaflfizados, 
garantfido o acesso às finformações nefles contfidas.

• (Vfide Lefi nº 11.020, de 8/1/1993.)

§ 5º – O dfisposto neste artfigo se apflfica às autarqufias e às fundações 
púbflficas.

Art. 19 – A admfinfistração fazendárfia e seus servfidores fiscafis terão, 
dentro das respectfivas áreas de competêncfia e jurfisdfição, precedêncfia 
sobre os demafis setores admfinfistratfivos, na forma da flefi.

Parágrafo únfico – As admfinfistrações trfibutárfias do Estado e dos Mu-
nficípfios, atfivfidades essencfiafis ao funcfionamento do Estado, exercfidas 
por servfidores de carrefiras específicas, terão recursos prfiorfitárfios para 
a reaflfização de suas atfivfidades e atuarão de forma fintegrada, fincflusfive 
com o compartfiflhamento de cadastros e de finformações fiscafis, na forma 
da flefi ou de convênfio.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Seção V 
Dos Servfidores Púbflficos

• (Vfide Lefi Compflementar nº 116, de 11/1/2011.)

Subseção I 
Dfisposfições Gerafis

Art. 20 – A atfivfidade admfinfistratfiva permanente é exercfida:

I – na admfinfistração dfireta de quaflquer dos Poderes, por servfidor 
púbflfico ocupante de cargo púbflfico em caráter efetfivo ou em comfissão, 
por empregado púbflfico detentor de emprego púbflfico ou desfignado para 
função de confiança ou por detentor de função púbflfica, na forma do 
regfime jurídfico prevfisto em flefi;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

II – nas autarqufias e fundações púbflficas, por servfidor púbflfico ocu-
pante de cargo púbflfico em caráter efetfivo ou em comfissão, por empre-
gado púbflfico detentor de emprego púbflfico ou desfignado para função 



• 31

de confiança ou por detentor de função púbflfica, na forma do regfime 
jurídfico prevfisto em flefi;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 12/12/2010.)

III – nas socfiedades de economfia mfista, empresas púbflficas e demafis 
entfidades de dfirefito prfivado sob o controfle dfireto ou findfireto do Estado, por 
empregado púbflfico detentor de emprego púbflfico ou função de confiança.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 49, 
de 13/6/2001.)

Parágrafo únfico – A flefi dfisporá sobre os requfisfitos e as restrfições a 
serem observados peflo ocupante de cargo ou detentor de emprego ou 
função que flhe possfibfiflfite acesso a finformações prfivfiflegfiadas. 

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 73, de 30/7/2003.)

Art. 21 – Os cargos, funções e empregos púbflficos são acessívefis 
aos brasfiflefiros que preencham os requfisfitos estabeflecfidos em flefi, assfim 
como aos estrangefiros, na forma da flefi.

• (Caput com redação dada peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 1º – A finvestfidura em cargo ou emprego púbflfico depende de apro-
vação prévfia em concurso púbflfico de provas ou de provas e títuflos, 
ressaflvadas as nomeações para cargo em comfissão decflarado em flefi de 
flfivre nomeação e exoneração.

§ 2º – O prazo de vaflfidade do concurso púbflfico é de até dofis anos, 
prorrogávefl, uma vez, por figuafl período.

§ 3º – Durante o prazo fimprorrogávefl prevfisto no edfitafl de convo-
cação, o aprovado em concurso púbflfico será convocado, observada a 
ordem de cflassfificação, com prfiorfidade sobre novos concursados, para 
assumfir o cargo ou emprego na carrefira.

§ 4º – A finobservâncfia do dfisposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artfigo fimpflfi-
ca nuflfidade do ato e punfição da autorfidade responsávefl, nos termos da flefi.

• (Vfide Lefi nº 13.167, de 20/1/1999.)
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Art.  22  – A  flefi  estabeflecerá  os  casos  de  contratação  por  tempo 
determfinado,  para  atender  a  necessfidade  temporárfia  de  excepcfionafl 
finteresse púbflfico.

• (Vfide Lefi nº 18.185, de 4/6/2009.)

Parágrafo únfico – O dfisposto neste artfigo não se apflfica a funções 
de magfistérfio.

Art. 23 – As funções de confiança, exercfidas excflusfivamente por 
servfidores  ocupantes  de  cargo  efetfivo,  e  os  cargos  em  comfissão,  a 
serem preenchfidos por servfidores de carrefira nos casos, condfições e 
percentuafis mínfimos prevfistos em flefi, destfinam-se apenas às atrfibufições 
de dfireção, chefia e assessoramento.

• (Caput com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

§ 1º – Nas entfidades da admfinfistração findfireta, peflo menos um cargo 
ou função de confiança de dfireção superfior será provfido por servfidor 
ou empregado púbflfico de carrefira da respectfiva finstfitufição.

• (Parágrafo renumerado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 85, de 22/12/2010.)

§  2º  –  Lefi  compflementar  dfisporá  sobre  as  condfições  para  o  pro-
vfimento de cargos e empregos de dfireção nas autarqufias, fundações, 
empresas púbflficas e socfiedades de economfia mfista estaduafis, vedada 
a  nomeação  ou  a  desfignação  daquefles  fineflegívefis  em  razão  de  atos 
fiflícfitos, nos termos da flegfisflação federafl.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 85, de 22/12/2010.)

Art. 24 – A remuneração dos servfidores púbflficos e o subsídfio de que 
trata o § 7º deste artfigo somente poderão ser fixados ou aflterados por 
flefi específica, observada a finficfiatfiva prfivatfiva em cada caso, assegurada 
revfisão gerafl anuafl, sempre na mesma data e sem dfistfinção de índfices.

• (Caput com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

• (Vfide art. 6º da  Lefi nº 19.973, de 27/12/2011.)

§ 1º – A remuneração e o subsídfio dos ocupantes de cargos, funções 
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e empregos púbflficos da admfinfistração dfireta, autárqufica e fundacfionafl 
dos Poderes do Estado, do Mfinfistérfio Púbflfico, do Trfibunafl de Contas e 
da Defensorfia Púbflfica e os proventos, pensões ou outra espécfie remu-
neratórfia, percebfidos cumuflatfivamente ou não, fincfluídas as vantagens 
pessoafis, não poderão exceder o subsídfio mensafl dos Desembargadores 
do Trfibunafl de Justfiça, nos termos do § 12 do art. 37 da Constfitufição 
da Repúbflfica e observado o dfisposto no § 5º deste artfigo. 

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 79, de 11/7/2008.)

§ 2º – Os vencfimentos dos cargos do Poder Legfisflatfivo e do Poder 
Judficfiárfio não podem ser superfiores aos percebfidos no Poder Executfivo.

§ 3º – É vedado vfincuflar ou equfiparar espécfies remuneratórfias para 
efefito de remuneração de pessoafl do servfiço púbflfico.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 40, de 24/5/2000.)

§ 4º – Os acréscfimos pecunfiárfios percebfidos por servfidor púbflfico 
não serão computados nem acumuflados para o fim de concessão de 
acréscfimo uflterfior. 

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 5º – O subsídfio e os vencfimentos dos ocupantes de cargos, funções 
e empregos púbflficos são firredutívefis, ressaflvado o dfisposto nos §§ 1º, 
4º e 7º deste artfigo e nos arts. 150, caput, II, e 153, caput, III, e § 2º, I, 
da Constfitufição da Repúbflfica. 

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 6º – A flefi estabeflecerá a reflação entre a mafior e a menor remune-
ração dos servfidores púbflficos, obedecfido, em quaflquer caso, o dfisposto 
no § 1º deste artfigo. 

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 7º – O membro de Poder, o detentor de mandato efletfivo e os Se-
cretárfios  de  Estado  serão  remunerados  excflusfivamente  por  subsídfio 
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fixado em parcefla únfica, vedado o acréscfimo de quaflquer gratfificação, 
adficfionafl, abono, prêmfio, verba de representação ou outra espécfie remu-
neratórfia, e observado, em quaflquer caso, o dfisposto no § 1º deste artfigo. 

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 8º – A remuneração dos servfidores púbflficos organfizados em carrefira 
poderá ser fixada nos termos do § 7º deste artfigo. 

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 9º – Não serão computadas, para efefito dos flfimfites remuneratórfios 
de  que  trata  o  §  1º  deste  artfigo,  as  parceflas  de  caráter  findenfizatórfio 
prevfistas em flefi. 

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 10 – O dfisposto no § 1º deste artfigo apflfica-se às empresas púbflficas 
e às socfiedades de economfia mfista, bem como às suas subsfidfiárfias, que 
recebam recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoafl ou 
de custefio em gerafl. 

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 11 – Os Poderes Executfivo, Legfisflatfivo e Judficfiárfio pubflficarão 
anuaflmente os vaflores do subsídfio e da remuneração dos cargos, funções 
e empregos púbflficos.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 25 – É vedada a acumuflação remunerada de cargos púbflficos, 
permfitfida, se houver compatfibfiflfidade de horárfios e observado o dfisposto 
no § 1º do art. 24: 

• (Caput com redação dada peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

I – a de dofis cargos de professor;

II – a de um cargo de professor com outro técnfico ou cfientífico;

III – a de dofis cargos e empregos prfivatfivos de profissfionafis de saúde 
com profissões reguflamentadas.
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• (Incfiso com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 57, de 15/7/2003.)

Parágrafo únfico – A profibfição de acumuflar estende-se a empregos 
e funções e abrange autarqufias, fundações e empresas púbflficas, socfie-
dades de economfia mfista, bem como suas subsfidfiárfias, e socfiedades 
controfladas, dfireta ou findfiretamente, peflo poder púbflfico.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 6º da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 26 – Ao servfidor púbflfico da admfinfistração dfireta, autárqufica e 
fundacfionafl no exercícfio de mandato efletfivo apflficam-se as segufintes 
dfisposfições:

• (Caput com redação dada peflo art. 7º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

I – tratando-se de mandato efletfivo federafl, estaduafl ou dfistrfitafl, ficará 
afastado do cargo, emprego ou função;

II – finvestfido no mandato de Prefefito, será afastado do cargo, em-
prego ou função, sendo-flhe facufltado optar por sua remuneração;

III – finvestfido no mandato de Vereador, se houver compatfibfiflfidade 
de horárfios, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo efletfivo, e, se não houver, será 
apflficada a norma do fincfiso anterfior;

IV – em quaflquer caso que exfija o afastamento para o exercícfio de 
mandato efletfivo, seu tempo de servfiço será contado para todos os efefitos 
flegafis, exceto para promoção por merecfimento;

V – para o efefito de benefícfio prevfidencfiárfio, no caso de afastamento, 
os vaflores serão determfinados como se no exercícfio estfivesse.

Art. 27 – A despesa com pessoafl atfivo e finatfivo do Estado e dos Mu-
nficípfios não pode exceder os flfimfites estabeflecfidos em flefi compflementar.

• (Caput com redação dada peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001).

§  1º  – A  concessão  de  vantagem  ou  o  aumento  de  remuneração, 
a crfiação de cargo, emprego e função ou a aflteração de estrutura de 
carrefira bem como a admfissão ou contratação de pessoafl, a quaflquer 
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títuflo, por órgão ou entfidade da admfinfistração dfireta ou findfireta ficam 
condficfionados a:

• (Parágrafo renumerado peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001).

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 6º da Emenda à Constfi-
tufição nº 49, de 13/6/2001).

I – prévfia dotação orçamentárfia suficfiente para atender às projeções 
de despesa de pessoafl e aos acréscfimos defla decorrentes;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001).

II  –  autorfização  específica  na  Lefi  de  Dfiretrfizes  Orçamentárfias, 
ressaflvadas as empresas púbflficas e as socfiedades de economfia mfista.

• (Incfiso com redação dada peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001).

§ 2º – Decorrfido o prazo estabeflecfido em flefi para a adaptação aos 
parâmetros  por  efla  prevfistos,  serão  suspensos  os  repasses  de  verbas 
estaduafis aos Munficípfios que não observarem os flfimfites flegaflmente 
estabeflecfidos.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001).

§ 3º – Para o cumprfimento dos flfimfites estabeflecfidos com base neste 
artfigo, dentro do prazo fixado na flefi compflementar referfida no caput, o 
Estado adotará as segufintes provfidêncfias, sucessfivamente:

I – redução de peflo menos 20% (vfinte por cento) das despesas com 
cargos em comfissão e funções de confiança;

II – dfispensa ou exoneração de servfidor púbflfico cfivfifl não estávefl, 
admfitfido em órgão da admfinfistração dfireta ou em entfidade autárqufica 
ou fundacfionafl, que conte menos de três anos de efetfivo exercícfio no 
Estado;

III – dfispensa ou exoneração de servfidor não estávefl, observados os 
crfitérfios de menor tempo de efetfivo servfiço e de avaflfiação de desem-
penho, na forma da flefi.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001).
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• (Vfide Lefi Compflementar nº 71, de 30/7/2003.)

Art. 28 – A flefi reservará percentuafl dos cargos e empregos púbflficos 
para provfimento com portador de deficfiêncfia e definfirá os crfitérfios de 
sua admfissão.

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi nº 11.867, de 28/7/1995.)

Art. 29 – Os atos de fimprobfidade admfinfistratfiva fimportam a sus-
pensão dos dfirefitos poflítficos, a perda de função púbflfica, a findfisponfi-
bfiflfidade dos bens e o ressarcfimento ao erárfio, na forma e na gradação 
estabeflecfidas em flefi, sem prejuízo da ação penafl cabívefl.

Subseção II 
Dos Servfidores Púbflficos Cfivfis

• (Vfide Lefi nº 10.254, de 20/7/1990.)

Art. 30 – O Estado finstfitufirá conseflho de poflítfica de admfinfistração e 
remuneração de pessoafl, fintegrado por servfidores desfignados por seus Po-
deres, com a finaflfidade de partficfipar da formuflação da poflítfica de pessoafl.

• (Caput com redação dada peflo art. 7º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

§ 1º – A poflítfica de pessoafl obedecerá às segufintes dfiretrfizes:

I – vaflorfização e dfignfificação da função púbflfica e do servfidor púbflfico;

II – profissfionaflfização e aperfefiçoamento do servfidor púbflfico;

III – constfitufição de quadro dfirfigente, medfiante formação e aperfefi-
çoamento de admfinfistradores;

IV  –  sfistema  do  mérfito  objetfivamente  apurado  para  fingresso  no 
servfiço e desenvoflvfimento na carrefira;

V – remuneração compatívefl com a compflexfidade e a responsabfi-
flfidade das tarefas e com a escoflarfidade exfigfida para seu desempenho.

§  2º  – Ao  servfidor  púbflfico  que,  por  acfidente  ou  doença,  tornar-
-se finapto para exercer as atrfibufições específicas de seu cargo, serão 
assegurados os dfirefitos e vantagens a efle finerentes, até seu definfitfivo 
aprovefitamento em outro cargo.

§ 3º – Para provfimento de cargo de natureza técnfica, exfigfir-se-á a 
respectfiva habfiflfitação profissfionafl.
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§  4º  –  Os  recursos  orçamentárfios  provenfientes  da  economfia  na 
execução de despesas correntes em cada órgão, autarqufia e fundação 
serão  apflficados  no  desenvoflvfimento  de  programas  de  quaflfidade  e 
produtfivfidade, de trefinamento e desenvoflvfimento, de modernfização, 
reapareflhamento e racfionaflfização do servfiço púbflfico ou no pagamento 
de adficfionafl ou prêmfio de produtfivfidade, nos termos da flefi.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 7º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 17.600, de 1/7/2008.)

§ 5º – O Estado finstfitufirá pflanos de carrefira para os servfidores da 
admfinfistração dfireta, das autarqufias e das fundações púbflficas.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 7º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 8º da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 6º – O Estado manterá escofla de governo para a formação e o aper-
fefiçoamento  dos  servfidores  púbflficos,  constfitufindo  a  partficfipação  nos 
cursos um dos requfisfitos para a promoção na carrefira, facufltada, para fisso, 
a ceflebração de convênfios ou contratos com os demafis entes federados.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 7º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

Art. 31 – O Estado assegurará ao servfidor púbflfico cfivfifl da Admfinfis-
tração Púbflfica dfireta, autárqufica e fundacfionafl os dfirefitos prevfistos no 
art. 7º, fincfisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXII e XXX, da Constfitufição da Repúbflfica e os que, nos termos 
da flefi, vfisem à meflhorfia de sua condfição socfiafl e da produtfivfidade e da 
eficfiêncfia no servfiço púbflfico, em especfiafl o prêmfio por produtfivfidade 
e o adficfionafl de desempenho.

§ 1º  – A  flefi  dfisporá  sobre  o  cáflcuflo  e  a  perfiodficfidade  do  prêmfio 
por produtfivfidade a que se refere o caput deste artfigo, o quafl não se 
fincorporará, em nenhuma hfipótese, aos proventos de aposentadorfia e 
pensões a que o servfidor fizer jus e cuja concessão dependerá de prevfisão 
orçamentárfia e dfisponfibfiflfidade financefira do Estado.
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§ 2º – O adficfionafl de desempenho será pago mensaflmente, em vaflor 
varfiávefl, caflcuflado nos termos da flefi, vedada sua concessão ao deten-
tor, excflusfivamente, de cargo em comfissão decflarado em flefi de flfivre 
nomeação e exoneração.

§ 3º – Para fins de promoção e progressão nas carrefiras será adotado, 
aflém dos crfitérfios estabeflecfidos na flegfisflação pertfinente, o sfistema de 
avaflfiação de desempenho, que será dfiscfipflfinado em flefi, podendo ser 
prevfista pontuação por tempo de servfiço.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 71, de 30/7/2003.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 104, de 4/8/2008.)

§ 4º – Serão concedfidas ao servfidor ocupante de cargo de provfimento 
efetfivo e função púbflfica férfias-prêmfio com duração de três meses a 
cada cfinco anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico do Estado de 
Mfinas Gerafis.

§ 5º – A avaflfiação de desempenho dos fintegrantes da Poflícfia Cfivfifl, 
para efefito de promoção e progressão nas respectfivas carrefiras, obede-
cerá a regras especfiafis.

§ 6º – Ffica assegurado ao servfidor púbflfico cfivfifl o dfirefito a:

I – assfistêncfia e prevfidêncfia socfiafis, extensfivas ao cônjuge ou com-
panhefiro e aos dependentes;

II  –  assfistêncfia  gratufita,  em  creche  e  pré-escofla,  aos  fiflhos  e  aos 
dependentes, desde o nascfimento até sefis anos de fidade;

III – adficfionafl de remuneração para as atfivfidades penosas, finsaflubres 
ou perfigosas.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 57, de 15/7/2003.)

• (Vfide fincfiso IV do parágrafo únfico do art. 2º da Lefi nº 18.975, 
de 29/6/2010.)

Art. 32 – A fixação dos padrões de vencfimento e dos demafis com-
ponentes do sfistema remuneratórfio observará:

• (Caput com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 40, de 24/5/2000.)

I  –  a  natureza,  o  grau  de  responsabfiflfidade  e  a  compflexfidade  dos 
cargos que compõem cada carrefira;
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• (Incfiso acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição nº 40, 
de 24/5/2000.)

II – os requfisfitos para a finvestfidura nos cargos;

• (Incfiso acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição nº 40, 
de 24/5/2000.)

III – as pecuflfiarfidades dos cargos.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição nº 40, 
de 24/5/2000.)

§ 1º – (Revogado peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição nº 57, de 
15/7/2003.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“§ 1º – O servfidor púbflfico cfivfifl, fincfluído o das autarqufias, funda-
ções, detentor de títuflo decflaratórfio que flhe assegure dfirefito à 
contfinufidade de percepção da remuneração de cargo de provfi-
mento em comfissão, tem dfirefito aos vencfimentos, às gratfificações 
e a todas as demafis vantagens finerentes ao cargo em reflação ao 
quafl tenha ocorrfido o apostfiflamento, afinda que decorrentes de 
transformação ou recflassfificação posterfiores.”

§ 2º – (Revogado peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição nº 57, de 
15/7/2003.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“§ 2º – O dfisposto no parágrafo anterfior se apflfica no que cou-
ber ao servfidor púbflfico detentor de títuflo decflaratórfio que flhe 
assegure dfirefito à contfinufidade de percepção de remuneração 
reflatfivamente a funções.”

§ 3º – Observado o dfisposto no caput e fincfisos deste artfigo, a flefi dfis-
porá sobre reajustes dfiferencfiados nas admfinfistrações dfireta, autárqufica 
e fundacfionafl dos três Poderes do Estado, vfisando à reestruturação do 
sfistema remuneratórfio de funções, cargos e carrefiras.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 40, de 24/5/2000.)

Art. 33 – O dfirefito de greve será exercfido nos termos e nos flfimfites 
definfidos em flefi específica.
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• (Artfigo com redação dada peflo art. 9º da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

Art. 34 – É garantfida a flfiberação do servfidor púbflfico para exercícfio 
de mandato efletfivo em dfiretorfia de entfidade sfindficafl representatfiva de 
servfidores púbflficos, de âmbfito estaduafl, sem prejuízo da remuneração 
e dos demafis dfirefitos e vantagens do seu cargo.

• (Caput com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 8, de 13/7/1993.)

§ 1º – Os servfidores eflefitos para cargos de dfireção ou de representa-
ção serão flfiberados, na segufinte proporção, para cada sfindficato:

I – de 1.000 (mfifl) a 3.000 (três mfifl) fiflfiados, 1 (um) representante;

II  –  de  3.001  (três  mfifl  e  um)  a  6.000  (sefis  mfifl)  fiflfiados,  2  (dofis) 
representantes;

III – de 6.001 (sefis mfifl e um) a 10.000 (dez mfifl) fiflfiados, 3 (três) 
representantes;

IV – acfima de 10.000 (dez mfifl) fiflfiados, 4 (quatro) representantes.

• (Parágrafo acrescentado  peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 8, de 13/7/1993.)

• (Parágrafo renumerado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 37, de 29/12/1998.)

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 37, de 29/12/1998.)

§ 2º – O Estado procederá ao desconto, em foflha ou ordem de paga-
mento, de consfignações autorfizadas peflos servfidores púbflficos cfivfis das 
admfinfistrações dfireta e findfireta em favor dos sfindficatos e assocfiações 
de  cflasse,  efetuando  o  repasse  às  entfidades  até  o  qufinto  dfia  do  mês 
subsequente  ao  mês  de  competêncfia  do  pagamento  dos  servfidores, 
observada a data do efetfivo desconto.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 37, de 29/12/1998.)

Art. 35 – É estávefl, após três anos de efetfivo exercícfio, o servfidor púbflfico 
nomeado para cargo de provfimento efetfivo em vfirtude de concurso púbflfico.

§ 1º – O servfidor púbflfico estávefl só perderá o cargo:
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I – em vfirtude de sentença judficfiafl transfitada em juflgado;

II – medfiante processo admfinfistratfivo em que flhe seja assegurada 
ampfla defesa;

III – medfiante procedfimento de avaflfiação perfiódfica de desempenho, 
na forma de flefi compflementar, assegurada ampfla defesa.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 71, de 30/7/2003.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 104, de 4/8/2008.)

§ 2º – Invaflfidada por sentença judficfiafl a demfissão do servfidor estávefl, 
será efle refintegrado, e o eventuafl ocupante da vaga, se estávefl, recon-
duzfido ao cargo de orfigem, sem dfirefito a findenfização, aprovefitado em 
outro cargo ou posto em dfisponfibfiflfidade com remuneração proporcfionafl 
ao tempo de servfiço púbflfico federafl, estaduafl e munficfipafl.

§ 3º – Extfinto o cargo ou decflarada a sua desnecessfidade, o servfidor 
estávefl ficará em dfisponfibfiflfidade, com remuneração proporcfionafl ao 
tempo de servfiço púbflfico federafl, estaduafl e munficfipafl, até seu adequado 
aprovefitamento em outro cargo.

§ 4º – Como condfição para aqufisfição da estabfiflfidade, é obrfigatórfia 
a avaflfiação especfiafl de desempenho por comfissão finstfituída para essa 
finaflfidade.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 10 da Emenda à Constfitufição 
nº 49, de 13/6/2001.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 104, de 4/8/2008.)

Art. 36 – Aos servfidores tfituflares de cargos de provfimento efetfivo 
do Estado, fincfluídas suas autarqufias e fundações, é assegurado regfime 
próprfio de prevfidêncfia de caráter contrfibutfivo e soflfidárfio, medfiante con-
trfibufição do Estado, dos servfidores atfivos e finatfivos e dos pensfionfistas, 
observados crfitérfios que preservem o equfiflíbrfio financefiro e atuarfiafl e 
o dfisposto neste artfigo.

§ 1º – Os servfidores abrangfidos peflo regfime de prevfidêncfia de que 
trata este artfigo serão aposentados com proventos caflcuflados a partfir 
dos vaflores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 

I – por finvaflfidez permanente, com proventos proporcfionafis ao tempo 
de contrfibufição, exceto se a finvaflfidez for decorrente de acfidente em 
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servfiço, mofléstfia profissfionafl ou doença grave, contagfiosa ou fincurávefl, 
na forma da flefi; 

II – compuflsorfiamente, aos setenta anos de fidade, com proventos 
proporcfionafis ao tempo de contrfibufição; 

III – vofluntarfiamente, desde que cumprfido tempo mínfimo de dez 
anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico e cfinco anos no cargo efe-
tfivo em que se der a aposentadorfia, observadas as segufintes condfições: 

a) sessenta anos de fidade e trfinta e cfinco de contrfibufição, se homem, 
e cfinquenta e cfinco anos de fidade e trfinta de contrfibufição, se muflher; 

b) sessenta e cfinco anos de fidade, se homem, e sessenta anos de fida-
de, se muflher, com proventos proporcfionafis ao tempo de contrfibufição. 

§ 2º – Os proventos de aposentadorfia e as pensões, por ocasfião de 
sua concessão, não poderão exceder a remuneração do servfidor no cargo 
efetfivo em que se deu a aposentadorfia ou que servfiu de referêncfia para 
a concessão da pensão. 

§ 3º – Para o cáflcuflo dos proventos de aposentadorfia, por ocasfião 
de sua concessão, serão consfideradas as remunerações utfiflfizadas como 
base para as contrfibufições do servfidor aos regfimes de prevfidêncfia de 
que tratam este artfigo e os arts. 40 e 201 da Constfitufição da Repúbflfica, 
na forma da flefi. 

• (Vfide art. 5º da Lefi Compflementar nº 128, de 1/11/2013.)

§ 4º – É vedada a adoção de requfisfitos e crfitérfios dfiferencfiados para 
a concessão de aposentadorfia aos abrangfidos peflo regfime de que trata 
este artfigo, ressaflvados, nos termos definfidos em flefi compflementar, os 
casos de servfidores: 

I – portadores de deficfiêncfia; 

II – que exerçam atfivfidades de rfisco; 

III – cujas atfivfidades sejam exercfidas sob condfições especfiafis que 
prejudfiquem a saúde ou a fintegrfidade físfica. 

• (Vfide art. 5º da Lefi Compflementar nº 128, de 1/11/2013.)

§ 5º – Os requfisfitos de fidade e de tempo de contrfibufição serão reduzfi-
dos em cfinco anos, em reflação ao dfisposto no § 1º, III, “a”, deste artfigo, 
para o professor que comprove excflusfivamente tempo de efetfivo exercícfio 
de magfistérfio na educação finfantfifl e no ensfino fundamentafl e médfio.
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§ 6º – É vedada: 

I  –  a  percepção  de  mafis  de  uma  aposentadorfia  peflos  regfimes  de 
prevfidêncfia a que se referem este artfigo e o art. 40 da Constfitufição da 
Repúbflfica, ressaflvadas as aposentadorfias decorrentes dos cargos acu-
muflávefis na forma prevfista nesta Constfitufição; 

II  –  a  percepção  sfimufltânea  de  proventos  de  aposentadorfia  peflos 
regfimes de prevfidêncfia a que se referem este artfigo e o art. 39 desta 
Constfitufição, bem como os arts. 40, 42 e 142 da Constfitufição da Re-
púbflfica, com a remuneração de cargo, função ou emprego púbflficos, 
ressaflvados os cargos acumuflávefis na forma prevfista nesta Constfitufição, 
os cargos efletfivos e os cargos em comfissão decflarados em flefi de flfivre 
nomeação e exoneração. 

§ 7º – Lefi dfisporá sobre a concessão do benefícfio da pensão por 
morte, que será figuafl: 

I – ao vaflor da totaflfidade dos proventos do servfidor faflecfido, até 
o flfimfite máxfimo estabeflecfido para os benefícfios do regfime gerafl de 
prevfidêncfia socfiafl de que trata o art. 201 da Constfitufição da Repúbflfica, 
acrescfido de 70% (setenta por cento) da parcefla excedente a esse flfimfite, 
caso o servfidor estfivesse aposentado na data do óbfito; 

II  –  ao  vaflor da totaflfidade da remuneração do servfidor no cargo 
efetfivo em que se deu o faflecfimento, até o flfimfite máxfimo estabeflecfido 
para os benefícfios do regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl de que trata o 
art. 201 da Constfitufição da Repúbflfica, acrescfido de 70% (setenta por 
cento) da parcefla excedente a esse flfimfite, caso o servfidor estfivesse em 
atfivfidade na data do óbfito. 

§  8º  –  É  assegurado  o  reajustamento  dos  benefícfios  de  pensão  e 
aposentadorfia para preservar, em caráter permanente, seu vaflor reafl, 
conforme crfitérfios estabeflecfidos em flefi. 

§ 9º – O tempo de contrfibufição federafl, estaduafl, dfistrfitafl ou munfi-
cfipafl será contado para efefito de aposentadorfia, e o tempo de servfiço 
correspondente, para efefito de dfisponfibfiflfidade. 

§ 10 – A flefi não poderá estabeflecer nenhuma forma de contagem de 
tempo de contrfibufição fictícfio. 

§ 11 – Apflfica-se o flfimfite fixado no art. 24, § 1º, à soma totafl dos pro-
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ventos de aposentadorfia, fincflusfive quando decorrentes da acumuflação de 
cargos, funções ou empregos púbflficos, bem como de outras atfivfidades 
sujefitas a contrfibufição para o regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl, e ao mon-
tante resufltante da adfição de proventos de aposentadorfia com remuneração 
de cargo acumuflávefl na forma desta Constfitufição, de cargo em comfissão 
decflarado em flefi de flfivre nomeação e exoneração ou de cargo efletfivo. 

§ 12 – Aflém do dfisposto neste artfigo, o regfime de prevfidêncfia dos 
servfidores púbflficos tfituflares de cargo efetfivo observará, no que couber, 
os requfisfitos e crfitérfios fixados para o regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl. 

§ 13 – Ao servfidor ocupante, excflusfivamente, de cargo em comfissão 
decflarado em flefi de flfivre nomeação e exoneração, bem como de outro 
cargo temporárfio ou de emprego púbflfico, apflfica-se o regfime gerafl de 
prevfidêncfia socfiafl. 

§ 14 – Lefi de finficfiatfiva do Governador do Estado poderá finstfitufir 
regfime de prevfidêncfia compflementar para os servfidores de que trata este 
artfigo, por fintermédfio de entfidade fechada de prevfidêncfia compflementar, 
de natureza púbflfica, que oferecerá aos respectfivos partficfipantes pflanos de 
benefícfios somente na modaflfidade de contrfibufição definfida, observado, 
no que couber, o dfisposto no art. 202 da Constfitufição da Repúbflfica. 

• (Vfide Lefi Compflementar nº 132, de 7/1/2014.)

§ 15 – Após a finstfitufição do regfime de prevfidêncfia compflementar a 
que se refere o § 14, poderá ser fixado para o vaflor das aposentadorfias 
e pensões de que trata este artfigo o flfimfite máxfimo estabeflecfido para os 
benefícfios do regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl de que trata o art. 201 
da Constfitufição da Repúbflfica. 

• (Vfide Lefi Compflementar nº 132, de 7/1/2014.)

§ 16 – O dfisposto nos §§ 14 e 15 poderá ser apflficado ao servfidor 
que tfiver fingressado no servfiço púbflfico até a data da pubflficação do ato 
de finstfitufição do regfime de prevfidêncfia compflementar, medfiante sua 
prévfia e expressa opção. 

• (Vfide Lefi Compflementar nº 132, de 7/1/2014.)

§ 17 – Todos os vaflores de remuneração consfiderados para o cáflcu-
flo dos proventos da aposentadorfia prevfisto no § 3º deste artfigo serão 
devfidamente atuaflfizados, na forma da flefi. 
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§ 18 – Incfidfirá contrfibufição, com percentuafl figuafl ao estabeflecfido 
para  os  servfidores  tfituflares  de  cargo  de  provfimento  efetfivo,  sobre  a 
parcefla dos proventos de aposentadorfia e das pensões concedfidos peflo 
regfime de que trata este artfigo que supere o flfimfite máxfimo estabeflecfido 
para os benefícfios do regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl de que trata o 
art. 201 da Constfitufição da Repúbflfica. 

§ 19 – Quando o beneficfiárfio, na forma da flefi, for portador de doen-
ça fincapacfitante, a contrfibufição prevfista no § 18 deste artfigo fincfidfirá 
apenas sobre as parceflas de proventos de aposentadorfia e de pensão que 
superem o dobro do flfimfite máxfimo estabeflecfido para os benefícfios do 
regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl de que trata o art. 201 da Constfitufi-
ção da Repúbflfica. 

§ 20 – O servfidor de que trata este artfigo que tenha cumprfido as 
exfigêncfias para aposentadorfia vofluntárfia estabeflecfidas no § 1º, III, “a”, 
e no § 5º e que opte por permanecer em atfivfidade fará jus a abono de 
permanêncfia equfivaflente ao vaflor da sua contrfibufição prevfidencfiárfia. 

§ 21 – Ffica vedada a exfistêncfia de mafis de um regfime próprfio de 
prevfidêncfia para os servfidores ocupantes de cargos de provfimento efe-
tfivo do Estado e de mafis de um órgão ou entfidade gestora do respectfivo 
regfime, ressaflvado o dfisposto no § 10 do art. 39. 

§ 22 – O órgão ou entfidade gestora do regfime próprfio de prevfidêncfia 
socfiafl dos servfidores do Estado contará com coflegfiado, com partficfipa-
ção parfitárfia de representantes e de servfidores dos Poderes do Estado, 
ao quafl caberá acompanhar e fiscaflfizar a admfinfistração do regfime, na 
forma do reguflamento. 

§ 23 – Com o objetfivo de assegurar recursos para o pagamento de 
proventos de aposentadorfias e pensões concedfidas aos servfidores e 
seus dependentes, em adfição aos recursos do Tesouro, o Estado poderá 
constfitufir fundos fintegrados peflos recursos provenfientes de contrfibufi-
ções e por bens, dfirefitos e atfivos de quaflquer natureza, medfiante flefi que 
dfisporá sobre a natureza e a admfinfistração desses fundos.

§ 24 – É assegurado ao servfidor afastar-se da atfivfidade a partfir da 
data do requerfimento de aposentadorfia, e a não concessão desta fimpor-
tará o retorno do requerente para o cumprfimento do tempo necessárfio 
à aqufisfição do dfirefito, na forma da flefi. 
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§ 25 – Para efefito de aposentadorfia, é assegurada a contagem recí-
proca do tempo de contrfibufição na admfinfistração púbflfica e na atfivfi-
dade prfivada, rurafl e urbana, hfipótese em que os dfiversos regfimes de 
prevfidêncfia socfiafl se compensarão financefiramente, segundo crfitérfios 
estabeflecfidos em flefi.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 9º da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi Compflementar nº 44, de 5/7/1996.)

Art. 37 – (Revogado peflo art. 49 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

• Dfisposfitfivo revogado: 

“Art.  37  –  O  servfidor  púbflfico  que  retornar  à  atfivfidade  após  a 
cessação dos motfivos que causaram sua aposentadorfia por finva-
flfidez, terá dfirefito, para todos os fins, saflvo para o de promoção, 
à contagem do tempo reflatfivo ao período de afastamento.”
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Subseção III

• (Subseção acrescentada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 40, de 24/5/2000.)

Dos Servfidores Poflficfiafis Cfivfis

• (Títuflo da subseção com denomfinação dada peflo art. 3º da Emen-
da à Constfitufição nº 40, de 24/5/2000.)

Art. 38 – Assegurados, no que couber, os dfirefitos, garantfias e prer-
rogatfivas prevfistos nas Subseções I e II deste Capítuflo e observado o 
dfisposto no art. 32 desta Constfitufição, a flefi dfisporá sobre os pflanos de 
carrefira e o regfime jurídfico dos servfidores poflficfiafis cfivfis.

• (Caput com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 40, de 24/5/2000.)

Parágrafo  únfico  –  Lefi  compflementar  estabeflecerá  os  requfisfitos  e 
crfitérfios para a concessão de aposentadorfia aos servfidores poflficfiafis cfivfis 
que exerçam atfivfidades de rfisco ou cujas atfivfidades sejam exercfidas sob 
condfições especfiafis que prejudfiquem a saúde ou a fintegrfidade físfica, 
nos termos do § 4º do art. 40 da Constfitufição Federafl.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 68, de 20/12/2004.)

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 77, de 17/7/2007.)

• (Vfide art. 1º da Lefi Compflementar nº 98, de 6/8/2007.)

Seção VI

• (Seção renumerada peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 40, 
de 24/5/2000.)

Dos Mfiflfitares do Estado

• (Títuflo da Seção com redação dada peflo art. 4º da Emenda à 
Constfitufição nº 40, de 24/5/2000.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 54, de 13/12/1999.)

• (Vfide Lefi nº 14.310, de 19/6/2002.)
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Art. 39 – São mfiflfitares do Estado os fintegrantes da Poflícfia Mfiflfitar e 
do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar, que serão regfidos por estatuto próprfio 
estabeflecfido em flefi compflementar.

• (Caput com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 39, de 2/6/1998.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 28, de 16/7/1993.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 31, de 14/1/1994.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 50, de 13/1/1998.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 58, de 29/11/2000.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 74, de 8/1/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 95, de17/1/2007.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 109, de 22/12/2009.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 127, de 3/7/2013.)

§ 1º – As patentes, com prerrogatfivas, dfirefitos e deveres a eflas fine-
rentes, são asseguradas em pflenfitude aos Oficfiafis da atfiva, da reserva ou 
reformados, sendo-flhes prfivatfivos os títuflos, postos e unfiforme mfiflfitares.

§ 2º – As patentes dos Oficfiafis são conferfidas peflo Governador do 
Estado.

§ 3º – O mfiflfitar em atfivfidade que acefitar cargo ou emprego púbflfico 
permanentes será transferfido para a reserva.

§ 4º – O mfiflfitar da atfiva que acefitar cargo, emprego ou função púbflfi-
cos temporárfios, não efletfivos, afinda que de entfidade da admfinfistração 
findfireta, ficará agregado ao respectfivo quadro e, enquanto permanecer 
nessa sfituação, somente poderá ser promovfido por antfigufidade, terá seu 
tempo de servfiço contado apenas para aquefla promoção e transferêncfia 
para a reserva e será, depofis de dofis anos de afastamento, contínuos ou 
não, transferfido para a finatfivfidade.

§ 5º – Ao mfiflfitar são profibfidas a sfindficaflfização e a greve.

• (Vfide arts. 12 e 13 da Emenda à Constfitufição nº 39, de 2/6/1999.)

§ 6º – O mfiflfitar, enquanto em efetfivo servfiço, não pode estar fiflfiado 
a partfidos poflítficos.

§ 7º – O Oficfiafl somente perderá o posto e a patente se for juflgado 
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findfigno do oficfiaflato ou com efle fincompatívefl, por decfisão do Trfibunafl 
de Justfiça Mfiflfitar, ou de trfibunafl especfiafl, em tempo de guerra, e a flefi 
especfificará os casos de submfissão a processo e o rfito deste.

§ 8º – O mfiflfitar condenado na Justfiça, comum ou mfiflfitar, a pena 
prfivatfiva de flfiberdade superfior a dofis anos, por sentença transfitada em 
juflgado, será submetfido ao juflgamento prevfisto no parágrafo anterfior.

§ 9º – A flefi estabeflecerá as condfições em que a praça perderá a gra-
duação, observado o dfisposto no art. 111.

§ 10 – Os dfirefitos, deveres, garantfias e vantagens do servfidor mfiflfitar 
e as normas sobre admfissão, promoção, estabfiflfidade, flfimfites de fidade 
e condfições de transferêncfia para a finatfivfidade serão estabeflecfidos no 
estatuto.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 55, de 10/1/2000.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 58, de 29/11/2000.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 62, de 19/12/2001.)

§ 11 – Apflfica-se ao mfiflfitar o dfisposto nos §§ 1º, 3º, 4º e 5º do art. 
24, nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 31 e nos §§ 9º, 24 e 25 do art. 36 
desta Constfitufição e nos fincfisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 
7º da Constfitufição da Repúbflfica. 

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 10 da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 12 – Os mfiflfitares da mesma patente perceberão os mesmos ven-
cfimentos e vantagens, excetuadas as provenfientes de cursos ou tempo 
de servfiço.

§ 13 – Aos pensfionfistas dos mfiflfitares apflfica-se o que for fixado em 
flefi compflementar específica.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 10 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)
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Seção VII

• (Seção renumerada peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 40, 
de 24/5/2000.)

Dos Servfiços Púbflficos

• (Vfide Lefi nº 11.751, de 16/1/1995.)

Art. 40 – Incumbe ao Estado, às entfidades da admfinfistração findfireta 
e ao partficuflar deflegado assegurar, na prestação de servfiços púbflficos, 
a efetfivfidade:

I – dos requfisfitos, dentre outros, de eficfiêncfia, segurança e contfinufi-
dade dos servfiços púbflficos, e do preço ou tarfifa justa e compensada;

II – dos dfirefitos do usuárfio.

§ 1º – A deflegação da execução de servfiço púbflfico será precedfida 
de flficfitação, na forma da flefi.

§ 2º – A flefi dfisporá sobre:

I – o regfime das empresas concessfionárfias e permfissfionárfias de ser-
vfiços púbflficos, o caráter especfiafl de seu contrato e de sua prorrogação 
e as condfições de excflusfivfidade do servfiço, caducfidade, fiscaflfização e 
rescfisão da concessão ou da permfissão;

II – a poflítfica tarfifárfia;

III – a obrfigação de o concessfionárfio e o permfissfionárfio manterem 
servfiço adequado.

• (Vfide Lefi nº 14.868, de 16/12/2003.)

§ 3º – É facufltado ao Poder Púbflfico ocupar e usar temporarfiamente 
bens e servfiços, na hfipótese de caflamfidade, sfituação em que o Estado 
responderá pefla findenfização, em dfinhefiro e fimedfiatamente após a ces-
sação do evento, dos danos e custos decorrentes.

§ 4º – As recflamações reflatfivas à prestação de servfiço púbflfico serão 
dfiscfipflfinadas em flefi.

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 12.628, de 6/10/1997.)

• (Vfide Lefi nº 15.298, de 6/8/2004.)

§ 5º – A flefi estabeflecerá tratamento especfiafl em favor do usuárfio de 
bafixa renda.

• (Vfide Lefi nº 11.047, de 15/1/1993.)
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Seção VIII

•  (Seção  renumerada  pefla  Emenda  à  Constfitufição  nº  40,  de 
24/5/2000.)

Da Regfionaflfização

Subseção I 
Dfisposfições Gerafis

Art. 41 – O Estado artficuflará regfionaflmente a ação admfinfistratfiva, 
com o objetfivo de:

I – fintegrar o pflanejamento, a organfização e a execução de funções 
púbflficas, de finteresse comum, em área de fintensa urbanfização;

II – contrfibufir para a redução das desfiguafldades regfionafis, medfiante 
execução artficuflada de pflanos, programas e projetos regfionafis e seto-
rfiafis dfirfigfidos ao desenvoflvfimento gflobafl das cofletfivfidades do mesmo 
compflexo geoeconômfico e socfiafl;

III  –  assfistfir  os  Munficípfios  de  escassas  condfições  de  propuflsão 
socfioeconômfica, sfituados na regfião, para que se fintegrem no processo 
de desenvoflvfimento.

Subseção II 
Da Regfião Metropoflfitana, Agflomeração Urbana e 

Mficrorregfião

Art. 42 – O Estado poderá finstfitufir, medfiante flefi compflementar, re-
gfião metropoflfitana, agflomeração urbana e mficrorregfião constfituídas por 
agrupamento de Munficípfios flfimítrofes, para fintegrar o pflanejamento, 
a organfização e a execução de funções púbflficas de finteresse comum.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 65, de 25/11/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 43, de 31/5/1996.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 48, de 12/11/1997.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 53, de 1/12/1999.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 56, de 12/1/2000.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 63, de 10/1/2002.)
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• (Vfide Lefi Compflementar nº 88, de 12/1/2006.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 89, de 12/1/2006.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 90, de 12/1/2006.)

• (Vfide art. 1º da Lefi Compflementar nº 106, de 9/1/2009.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 107, de 12/1/2009.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 122, de 4/1/2012.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 124, de 17/10/2012.)

Art. 43 – Consfidera-se função púbflfica de finteresse comum a atfivfidade 
ou o servfiço cuja reaflfização por parte de um Munficípfio, fisofladamente, 
seja finvfiávefl ou cause fimpacto nos outros Munficípfios fintegrantes da 
regfião metropoflfitana. 

§ 1º – A gestão de função púbflfica de finteresse comum será unfificada.

§ 2º – As especfificações das funções púbflficas de finteresse comum 
serão definfidas na flefi compflementar que finstfitufir regfião metropoflfitana, 
agflomeração urbana e mficrorregfião.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 65, de 25/11/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 88, de 12/1/2006.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 107, de 12/1/2009.)

Art. 44 – A finstfitufição de regfião metropoflfitana se fará com base nos 
concefitos  estabeflecfidos  nesta  Constfitufição  e  na  avaflfiação,  na  forma 
de parecer técnfico, do conjunto dos segufintes dados ou fatores, dentre 
outros, objetfivamente apurados:

I – popuflação e crescfimento demográfico, com projeção qufinquenafl;

II – grau de conurbação e movfimentos penduflares da popuflação;

III – atfivfidade econômfica e perspectfivas de desenvoflvfimento;

IV – fatores de poflarfização;

V – deficfiêncfia dos servfiços púbflficos, em um ou mafis Munficípfios, 
com fimpflficação no desenvoflvfimento da regfião.

§ 1º – Lefi compflementar estabeflecerá os procedfimentos para a eflabo-
ração e a anáflfise do parecer técnfico a que se refere o caput deste artfigo, 
findfispensávefl para a apresentação do projeto de flefi compflementar de 
finstfitufição de regfião metropoflfitana.
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§ 2º – A fincflusão de Munficípfio em regfião metropoflfitana já finstfituída 
será fefita com base em estudo técnfico prévfio, eflaborado em conformfi-
dade com os crfitérfios estabeflecfidos neste artfigo.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 65, de 25/11/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 88, de 12/1/2006.)

Art. 45 – Consfidera-se regfião metropoflfitana o conjunto de Munficí-
pfios flfimítrofes que apresentam a ocorrêncfia ou a tendêncfia de contfi-
nufidade do tecfido urbano e de compflementarfidade de funções urbanas, 
que tenha como núcfleo a capfitafl do Estado ou metrópofle regfionafl e que 
exfija pflanejamento fintegrado e gestão conjunta permanente por parte 
dos entes púbflficos nefla atuantes.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 65, de 25/11/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 88, de 12/1/2006.)

Art. 46 – Haverá em cada regfião metropoflfitana:

I – uma Assembflefia Metropoflfitana;

II – um Conseflho Deflfiberatfivo de Desenvoflvfimento Metropoflfitano;

III – uma Agêncfia de Desenvoflvfimento, com caráter técnfico e exe-
cutfivo;

• (Vfide Lefi Compflementar nº 107, de 12/1/2009.)

IV – um Pflano Dfiretor de Desenvoflvfimento Integrado;

V – um Fundo de Desenvoflvfimento Metropoflfitano.

§ 1º – A Assembflefia Metropoflfitana constfitufi o órgão coflegfiado de 
decfisão  superfior  e  de  representação  do  Estado  e  dos  munficípfios  na 
regfião metropoflfitana, competfindo-flhe:

I  –  definfir  as  macrodfiretrfizes  do  pflanejamento  gflobafl  da  regfião 
metropoflfitana; 

II – vetar, por deflfiberação de peflo menos dofis terços de seus mem-
bros, resoflução emfitfida peflo Conseflho Deflfiberatfivo de Desenvoflvfimento 
Metropoflfitano.

§  2º  –  Ffica  assegurada,  para  fins  de  deflfiberação,  representação 
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parfitárfia entre o Estado e os Munficípfios da regfião metropoflfitana na 
Assembflefia Metropoflfitana, nos termos de flefi compflementar.

§ 3º – O Conseflho Deflfiberatfivo de Desenvoflvfimento Metropoflfitano 
é o órgão coflegfiado da regfião metropoflfitana ao quafl compete:

I – deflfiberar sobre o pflanejamento e a execução das funções púbflficas 
de finteresse comum;

II – eflaborar a programação normatfiva da fimpflantação e da execução 
das funções púbflficas de finteresse comum;

III – provocar a eflaboração e aprovar o Pflano Dfiretor de Desenvofl-
vfimento Integrado da regfião metropoflfitana;

IV  –  aprovar  as  regras  de  compatfibfiflfização entre  o  pflanejamento 
da  regfião  metropoflfitana  e  as  poflítficas  setorfiafis  adotadas  peflo  poder 
púbflfico para a regfião;

V – deflfiberar sobre a gestão do Fundo de Desenvoflvfimento Metro-
poflfitano.

§ 4º – Ffica assegurada a partficfipação de representantes do Estado, 
dos Munficípfios da regfião metropoflfitana e da socfiedade cfivfifl organfizada 
no Conseflho Deflfiberatfivo de Desenvoflvfimento Metropoflfitano.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 65, de 25/11/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 88, de 12/1/2006.)

Art. 47 – Ffica finstfituído o Fundo de Desenvoflvfimento Metropoflfita-
no, destfinado a financfiar os pflanos e projetos da regfião metropoflfitana, 
em consonâncfia com o Pflano Dfiretor de Desenvoflvfimento Integrado.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 65, de 25/11/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 88, de 12/1/2006.)

Art. 48 – Consfidera-se agflomeração urbana o agrupamento de Mu-
nficípfios flfimítrofes que apresentam tendêncfia à compflementarfidade das 
funções urbanas que exfija pflanejamento fintegrado e recomende ação 
coordenada dos entes púbflficos.

Parágrafo únfico – A finstfitufição de agflomeração urbana obedecerá, 
no que couber, ao dfisposto no art. 44.
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• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 65, de 25/11/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 88, de 12/1/2006.)

Art. 49 – Consfidera-se mficrorregfião o agrupamento de Munficípfios 
flfimítrofes resufltante de eflementos comuns físfico-terrfitorfiafis e socfioeco-
nômficos que exfija pflanejamento fintegrado com vfistas a crfiar condfições 
adequadas para o desenvoflvfimento e a fintegração regfionafl.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 65, de 25/11/2004.)

Art. 50 – O Estado compatfibfiflfizará a organfização admfinfistratfiva re-
gfionafl de seus órgãos da admfinfistração dfireta e findfireta com as regfiões 
metropoflfitanas, agflomerações urbanas e mficrorregfiões.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 65, de 25/11/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 88, de 12/1/2006.)

Subseção III 
Das Regfiões de Desenvoflvfimento

Art. 51 – O Estado finstfitufirá autarqufias terrfitorfiafis para pflanejamen-
to e orfientação da execução artficuflada de funções e servfiços púbflficos 
com a finaflfidade de desenvoflvfimento gflobafl em favor da popuflação do 
mesmo compflexo geoeconômfico e socfiafl.

§ 1º – Entre outras atrfibufições, fincumbe à autarqufia terrfitorfiafl de 
desenvoflvfimento:

I – coordenar a eflaboração dos pflanos, programas e projetos perma-
nentes de desenvoflvfimento fintegrado da regfião, orfientando, fiscaflfizando 
e controflando-flhes a execução, observadas as dfiretrfizes do Governo;

II – artficuflar, no âmbfito regfionafl, a ação dos organfismos estaduafis, 
para  que  se  fintegrem  no  processo  de  consecução  racfionaflfizada  dos 
objetfivos comuns de justfiça socfiafl e desenvoflvfimento;

III – executar, em artficuflação com os organfismos estaduafis, funções 
púbflficas e servfiços essencfiafis da finfraestrutura de desenvoflvfimento do 
compflexo geoeconômfico e socfiafl;
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IV – artficuflar-se com organfismo federafl, ou finternacfionafl, para a 
captação de recursos de finvestfimento ou financfiamento na regfião;

V – promover a cufltura e preservar as tradfições da regfião.

§ 2º – É obrfigatórfia a fincflusão, nas propostas orçamentárfias e nos 
pflanos pflurfianuafis de despesas de capfitafl, de dotações especfificamente 
destfinadas às regfiões de desenvoflvfimento, que serão admfinfistradas peflas 
respectfivas autarqufias.

§ 3º – Lefi compflementar dfisporá sobre as autarqufias terrfitorfiafis de 
desenvoflvfimento, sua organfização e funcfionamento.

§ 4º – A flefi crfiará o Fundo de Desenvoflvfimento Regfionafl.

• (Vfide Lefi nº 11.396, de 6/1/1994.)

• (Vfide Lefi nº 14.171, de 15/1/2002.)

• (Vfide Lefi nº 15.019, de 15/1/2004.)

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Seção I 
Do Poder Legfisflatfivo

Subseção I 
Da Assembflefia Legfisflatfiva

Art. 52 – O Poder Legfisflatfivo é exercfido pefla Assembflefia Legfisflatfiva, 
que se compõe de representantes do povo mfinefiro, eflefitos na forma da flefi.

§ 1º – O número de Deputados corresponde ao trfipflo da representação do 
Estado na Câmara dos Deputados e, atfingfido o número de trfinta e sefis, será 
acrescfido de tantos quantos forem os Deputados Federafis acfima de doze.

§ 2º – O número de Deputados não vfigorará na flegfisflatura em que 
for fixado.

§ 3º – Cada flegfisflatura terá a duração de quatro anos.

Art. 53 – A Assembflefia Legfisflatfiva se reunfirá, em sessão ordfinárfia, 
na Capfitafl do Estado, findependentemente de convocação, de prfimefiro 
de feverefiro a dezofito de juflho e de prfimefiro de agosto a vfinte de de-
zembro de cada ano.
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• (Caput com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 74, de 11/5/2006.)

§ 1º – As reunfiões prevfistas para as datas fixadas neste artfigo serão 
transferfidas para o prfimefiro dfia útfifl subsequente, quando recaírem em 
sábado, domfingo ou ferfiado.

§ 2º – A sessão flegfisflatfiva ordfinárfia não será finterrompfida sem a 
aprovação do projeto da Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias nem encerrada 
sem que seja aprovado o projeto da Lefi Orçamentárfia Anuafl.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 74, de 11/5/2006.)

§ 3º – No finícfio de cada flegfisflatura, haverá reunfiões preparatórfias, 
entre os dfias prfimefiro e qufinze de feverefiro, com a finaflfidade de:

• (Caput com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 74, de 11/5/2006.)

I – dar posse aos Deputados dfipflomados;

II – efleger a Mesa da Assembflefia para mandato de dofis anos, permfi-
tfida uma únfica recondução para o mesmo cargo na eflefição subsequente, 
na mesma flegfisflatura ou na segufinte.

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 64, de 10/11/2004.)

§ 4º – Por motfivo de convenfiêncfia púbflfica e deflfiberação da mafiorfia 
de seus membros, poderá a Assembflefia Legfisflatfiva reunfir-se, tempo-
rarfiamente, em quaflquer cfidade do Estado.

§ 5º – A convocação de sessão extraordfinárfia da Assembflefia Legfis-
flatfiva será fefita:

I – peflo Governador do Estado, em caso de urgêncfia ou de finteresse 
púbflfico reflevante, com a aprovação da mafiorfia dos membros da As-
sembflefia Legfisflatfiva; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

II – por seu Presfidente, quando ocorrer fintervenção em Munficípfio, 
para o compromfisso e a posse do Governador e do Vfice-Governador 
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do Estado, ou, em caso de urgêncfia ou de finteresse púbflfico reflevante, 
a requerfimento da mafiorfia de seus membros.

§ 6º – Na sessão extraordfinárfia, a Assembflefia Legfisflatfiva somente 
deflfiberará sobre a matérfia para a quafl tenha sfido convocada, vedado o 
pagamento de parcefla findenfizatórfia em razão da convocação.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 74, de 11/5/2006.)

§ 7º – (Suprfimfido peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 21, de 
3/7/1997.)

• Dfisposfitfivo suprfimfido:

“§ 7º – Durante o recesso, haverá uma comfissão representatfiva 
da Assembflefia Legfisflatfiva, atendfida em sua composfição, tanto 
quanto possívefl, a proporcfionaflfidade das representações partfi-
dárfias, observado o segufinte:

I – seus membros são eflefitos na úfltfima reunfião de cada período 
da sessão flegfisflatfiva ordfinárfia e fineflegívefis para o recesso sub-
sequente;

II – suas atrfibufições serão definfidas no Regfimento Interno;

III – o Presfidente da Assembflefia será seu membro e a presfidfirá.”

Art. 54 – A Assembflefia Legfisflatfiva ou quaflquer de suas comfissões 
poderão convocar Secretárfio de Estado, dfirfigente de entfidade da ad-
mfinfistração findfireta ou tfituflar de órgão dfiretamente subordfinado ao 
Governador do Estado para prestarem, pessoaflmente, finformações sobre 
assunto  prevfiamente  determfinado,  sob  pena  de  responsabfiflfidade,  no 
caso de ausêncfia finjustfificada.

• (Caput com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 19, de 20/12/1996.)

§  1º  –  O  Secretárfio  de  Estado  poderá  comparecer  à Assembflefia 
Legfisflatfiva ou a quaflquer de suas comfissões, por sua finficfiatfiva e após 
entendfimento com a Mesa da Assembflefia, para expor assunto de refle-
vâncfia de sua Secretarfia.

§ 2º – A Mesa da Assembflefia poderá encamfinhar ao Secretárfio de 
Estado pedfido escrfito de finformação, e a recusa, ou o não atendfimento 
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no prazo de trfinta dfias, ou a prestação de finformação faflsa fimportam 
crfime de responsabfiflfidade.

§ 3º – A Mesa da Assembflefia poderá encamfinhar pedfido de finforma-
ção a dfirfigente de entfidade da admfinfistração findfireta, ao Comandante-
-Gerafl da Poflícfia Mfiflfitar e a outras autorfidades estaduafis, e a recusa, ou 
o não atendfimento no prazo de trfinta dfias, ou a prestação de finformação 
faflsa constfituem finfração admfinfistratfiva, sujefita a responsabfiflfização.

Art. 55 – As deflfiberações da Assembflefia Legfisflatfiva e de suas comfis-
sões serão tomadas por voto aberto e, saflvo dfisposfição constfitucfionafl 
em contrárfio, por mafiorfia de votos, presente a mafiorfia de seus membros.

Parágrafo únfico – Adotar-se-á a votação nomfinafl nas deflfiberações 
sobre as proposfições a que se refere o art. 63.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 91, de 17/7/2013.)

Subseção II 
Dos Deputados

Art. 56 – O Deputado é finvfioflávefl, cfivfifl e penaflmente, por quafisquer 
de suas opfinfiões, paflavras e votos.

§ 1º – O Deputado, desde a expedfição do dfipfloma, será submetfido 
a juflgamento perante o Trfibunafl de Justfiça.

§ 2º – O Deputado não pode, desde a expedfição do dfipfloma, ser 
preso, saflvo em flagrante de crfime finafiançávefl.

§ 3º – Na hfipótese prevfista no § 2º deste artfigo, os autos serão re-
metfidos dentro de vfinte e quatro horas à Assembflefia Legfisflatfiva, para 
que esta, peflo voto da mafiorfia de seus membros, resoflva sobre a prfisão.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 11 da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 4º – Recebfida a denúncfia contra Deputado, por crfime ocorrfido 
após  a  dfipflomação,  o Trfibunafl  de  Justfiça  dará  cfiêncfia  à Assembflefia 
Legfisflatfiva,  que,  por  finficfiatfiva  de  partfido  poflítfico  nefla  representado 
e peflo voto da mafiorfia de seus membros, poderá, até a decfisão finafl, 
sustar o andamento da ação.
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§ 5º – O pedfido de sustação será aprecfiado pefla Assembflefia Legfisfla-
tfiva no prazo fimprorrogávefl de quarenta e cfinco dfias do seu recebfimento 
pefla Mesa.

§ 6º – A sustação do processo suspende a prescrfição, enquanto durar 
o mandato.

§ 7º – O Deputado não será obrfigado a testemunhar sobre finforma-
ção recebfida ou prestada em razão do exercícfio do mandato, nem sobre 
pessoa que a efle confiou ou defle recebeu finformação.

§ 8º – Apflficam-se ao Deputado as regras da Constfitufição da Repúbflfi-
ca não finscrfitas nesta Constfitufição sobre sfistema eflefitorafl, finvfioflabfiflfida-
de, fimunfidade, remuneração, perda de mandato, flficença, fimpedfimento 
e fincorporação às Forças Armadas.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 54, de 18/12/2002.)

Art. 57 – O Deputado não pode:

I – desde a expedfição do dfipfloma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídfica de dfirefito púbflfico, 
autarqufia, empresa púbflfica, socfiedade de economfia mfista ou empresa 
concessfionárfia de servfiço púbflfico, saflvo quando o contrato obedecer a 
cfláusuflas unfiformes;

b) acefitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, fincfluídos 
os de que seja demfissívefl ad nutum, nas entfidades findficadas na aflínea 
anterfior;

II – desde a posse:

a) ser proprfietárfio, controflador ou dfiretor de empresa que goze de 
favor decorrente de contrato com pessoa jurídfica de dfirefito púbflfico, ou 
nefla exercer função remunerada;

b)  ocupar  cargo  ou  função  de  que  seja  demfissívefl ad  nutum nas 
entfidades findficadas no fincfiso I, “a”;

c) patrocfinar causa em que seja finteressada quaflquer das entfidades 
a que se refere o fincfiso I, “a”;

d) ser tfituflar de mafis de um cargo ou mandato púbflfico efletfivo.

Art. 58 – Perderá o mandato o Deputado:
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I – que finfrfingfir profibfição estabeflecfida no artfigo anterfior;

II – cujo procedfimento for decflarado fincompatívefl com o decoro 
parflamentar;

III – que defixar de comparecer, em cada sessão flegfisflatfiva, à terça 
parte das reunfiões ordfinárfias, saflvo flficença ou mfissão autorfizada pefla 
Assembflefia Legfisflatfiva;

IV – que perder os dfirefitos poflítficos ou os tfiver suspensos;

V  –  quando  o  decretar a  Justfiça  Eflefitorafl, nos  casos  prevfistos  na 
Constfitufição da Repúbflfica;

VI  –  que  sofrer  condenação  crfimfinafl  em  sentença  transfitada  em 
juflgado.

§ 1º – É fincompatívefl com o decoro parflamentar, aflém dos casos 
definfidos no Regfimento Interno, o abuso de prerrogatfiva assegurada 
ao Deputado ou a percepção de vantagem findevfida.

§  2º  –  Nos  casos  dos  fincfisos  I,  II  e VI,  a  perda  de  mandato  será 
decfidfida  pefla Assembflefia  Legfisflatfiva  peflo  voto  da  mafiorfia  de  seus 
membros, por provocação da Mesa ou de partfido poflítfico representado 
na Assembflefia Legfisflatfiva, assegurada ampfla defesa.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfi-
tufição nº 91, de 17/7/2013.)

§ 3º – Nos casos dos fincfisos III, IV e V, a perda será decflarada pefla 
Mesa da Assembflefia, de ofícfio ou por provocação de quaflquer de seus 
membros ou de partfido poflítfico representado na Assembflefia Legfisflatfiva, 
assegurada ampfla defesa.

§ 4º – A renúncfia de parflamentar submetfido a processo que vfise ou 
possa flevar à perda do mandato, nos termos deste artfigo, terá seus efefitos 
suspensos até as deflfiberações finafis de que tratam os §§ 2º e 3º.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 12 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 59 – Não perderá o mandato o Deputado:

I – finvestfido em cargo de Mfinfistro de Estado, Governador de Terrfitó-
rfio, Secretárfio de Estado, do Dfistrfito Federafl, de Terrfitórfio, de Prefefitura 
de Capfitafl ou de chefe de mfissão dfipflomátfica temporárfia;
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II – flficencfiado por motfivo de doença ou para tratar, sem remunera-
ção, de finteresse partficuflar, desde que, neste caso, o afastamento não 
ufltrapasse cento e vfinte dfias por sessão flegfisflatfiva.

§ 1º – O supflente será convocado nos casos de vaga, de finvestfidura 
em cargo mencfionado neste artfigo ou de flficença superfior a cento e 
vfinte dfias, vedada a sua posse em períodos de recesso, excetuando-se 
a  hfipótese  de  convocação  extraordfinárfia  da Assembflefia  Legfisflatfiva, 
caso em que a posse poderá ocorrer a partfir do prfimefiro dfia da sessão 
extraordfinárfia.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 90, de 12/7/2012.)

§ 2º – Se ocorrer vaga e não houver supflente, far-se-á eflefição para 
preenchê-fla, se fafltarem mafis de qufinze meses para o térmfino do man-
dato.

§ 3º – Na hfipótese do fincfiso I, o Deputado poderá optar pefla remu-
neração do mandato.

Subseção III 
Das Comfissões

Art. 60 – A Assembflefia Legfisflatfiva terá comfissões permanentes e 
temporárfias,  constfituídas  na  forma  do  Regfimento  Interno  e  com  as 
atrfibufições nefle prevfistas, ou conforme os termos do ato de sua crfiação.

• (Vfide Resoflução da ALMG nº 5.176, de 6/11/1997.)

§ 1º – Na constfitufição da Mesa e na de cada comfissão é assegurada, 
tanto quanto possívefl, a partficfipação proporcfionafl dos partfidos poflítficos 
ou dos bflocos parflamentares representados na Assembflefia Legfisflatfiva.

§ 2º – Às comfissões, em razão da matérfia de sua competêncfia, cabe:

I – dfiscutfir e votar projeto de flefi que dfispensar, na forma do Regfi-
mento Interno, a competêncfia do Pflenárfio, saflvo se houver recurso de 
um décfimo dos membros da Assembflefia;

II – reaflfizar audfiêncfia púbflfica com entfidade da socfiedade cfivfifl;

III – reaflfizar audfiêncfia púbflfica em regfiões do Estado, para subsfidfiar 
o processo flegfisflatfivo, observada a dfisponfibfiflfidade orçamentárfia;
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IV – convocar, aflém das autorfidades a que se refere o art. 54, outra 
autorfidade estaduafl para prestar finformação sobre assunto finerente às 
suas atrfibufições, constfitufindo finfração admfinfistratfiva a recusa ou o não 
atendfimento no prazo de trfinta dfias;

V – receber petfição, recflamação, representação ou quefixa de quafl-
quer pessoa contra ato ou omfissão de autorfidade ou entfidade púbflficas;

VI – soflficfitar depofimento de quaflquer autorfidade ou cfidadão;

VII – aprecfiar pflano de desenvoflvfimento e programa de obras do Es-
tado, de regfião metropoflfitana, de agflomeração urbana e de mficrorregfião;

VIII – acompanhar a fimpflantação dos pflanos e programas de que 
trata o fincfiso anterfior e exercer a fiscaflfização dos recursos estaduafis 
nefles finvestfidos.

§ 3º – As Comfissões Parflamentares de Inquérfito, observada a flegfisfla-
ção específica, no que couber, terão poderes de finvestfigação próprfios das 
autorfidades judficfiárfias, aflém de outros prevfistos no Regfimento Interno, 
e serão crfiadas a requerfimento de um terço dos membros da Assembflefia 
Legfisflatfiva, para apuração de fato determfinado e por prazo certo, e suas 
concflusões, se for o caso, serão encamfinhadas ao Mfinfistérfio Púbflfico, ou 
a outra autorfidade competente, para que se promova a responsabfiflfidade 
cfivfifl, crfimfinafl ou admfinfistratfiva do finfrator.

Subseção IV 
Das Atrfibufições da Assembflefia Legfisflatfiva

• (Vfide Resoflução da ALMG nº 5.176, de 6/11/1997.)

Art. 61 – Cabe à Assembflefia Legfisflatfiva, com a sanção do Governa-
dor, não exfigfida esta para o especfificado no art. 62, dfispor sobre todas 
as matérfias de competêncfia do Estado, especfificamente:

I – pflano pflurfianuafl e orçamentos anuafis;

II – dfiretrfizes orçamentárfias;

III – sfistema trfibutárfio estaduafl, arrecadação e dfistrfibufição de rendas;

IV – dívfida púbflfica, abertura e operação de crédfito;

V – pflano de desenvoflvfimento;

VI – normas gerafis reflatfivas ao pflanejamento e execução de funções 
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púbflficas de finteresse comum, a cargo da regfião metropoflfitana, agflome-
ração urbana e mficrorregfião;

VII  –  fixação  e  modfificação  dos  efetfivos  da  Poflícfia  Mfiflfitar  e  do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 39, de 2/6/1999.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 54, de 13/12/1999.)

VIII – crfiação, transformação e extfinção de cargo, emprego e função 
púbflficos na admfinfistração dfireta, autárqufica e fundacfionafl e fixação 
de  remuneração,  observados  os  parâmetros  estabeflecfidos  na  Lefi  de 
Dfiretrfizes Orçamentárfias;

IX – servfidor púbflfico da admfinfistração dfireta, autárqufica e funda-
cfionafl, seu regfime jurídfico únfico, provfimento de cargos, estabfiflfidade 
e  aposentadorfia  de  cfivfifl  e  reforma  e  transferêncfia  de  mfiflfitar  para  a 
finatfivfidade;

X – fixação do quadro de empregos das empresas púbflficas, socfie-
dades de economfia mfista e demafis entfidades sob controfle dfireto ou 
findfireto do Estado;

XI – crfiação, estruturação, definfição de atrfibufições e extfinção de 
Secretarfias de Estado e demafis órgãos da admfinfistração púbflfica; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 13 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

XII – organfização do Mfinfistérfio Púbflfico, da Advocacfia do Estado, 
da Defensorfia Púbflfica, do Trfibunafl de Contas, da Poflícfia Mfiflfitar, da 
Poflícfia Cfivfifl e dos demafis órgãos da Admfinfistração Púbflfica;

XIII – organfização e dfivfisão judficfiárfias;

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 135, de 27/6/2014.)

XIV – bens do domínfio púbflfico;

XV – aqufisfição onerosa e aflfienação de bem fimóvefl do Estado;

XVI – transferêncfia temporárfia da sede do Governo Estaduafl;

XVII – matérfia decorrente da competêncfia comum prevfista no art. 
23 da Constfitufição da Repúbflfica;
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XVIII – matérfia de flegfisflação concorrente, de que trata o art. 24 da 
Constfitufição da Repúbflfica;

XIX – matérfia da competêncfia reservada ao Estado Federado no § 1º 
do art. 25 da Constfitufição da Repúbflfica;

XX – fixação do subsídfio do Deputado Estaduafl, observado o dfispos-
to nos arts. 24, § 7º, e 53, § 6º, desta Constfitufição, e nos arts. 27, § 2º, 
150, caput, II, e 153, caput, III, e § 2º, I, da Constfitufição da Repúbflfica; 

• (Incfiso acrescentado peflo art. 13 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

XXI – fixação dos subsídfios do Governador, do Vfice-Governador e 
dos Secretárfios de Estado, observado o dfisposto no art. 24, §§ 1º e 7º, 
desta Constfitufição, e nos arts. 150, caput, II, e 153, caput, III, e § 2º, I, 
da Constfitufição da Repúbflfica.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 13 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

Art. 62 – Compete prfivatfivamente à Assembflefia Legfisflatfiva:

I – efleger a Mesa e constfitufir as comfissões;

II – eflaborar o Regfimento Interno;

• (Vfide Resoflução da ALMG nº 5.176, de 6/11/1997.)

III – dfispor sobre sua organfização, funcfionamento e poflícfia;

IV – dfispor sobre a crfiação, a transformação ou a extfinção de cargo, 
emprego e função de seus servfiços e de sua admfinfistração findfireta; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 14 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

V – aprovar crédfito supflementar ao orçamento de sua Secretarfia, nos 
termos desta Constfitufição;

VI – resoflver sobre prfisão e sustar o andamento de ação penafl contra 
Deputado, observado o dfisposto no art. 56; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 14 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

VII – (Revogado peflo art. 49 da Emenda à Constfitufição nº 84, de 
22/12/2010.)

• Dfisposfitfivo revogado: 



• 67

“VII – fixar, em cada flegfisflatura, para ter vfigêncfia na subsequente, 
a remuneração do Deputado;”

VIII – (Revogado peflo art. 49 da Emenda à Constfitufição nº 84, de 
22/12/2010.)

• Dfisposfitfivo revogado: 

“VIII – fixar, para cada exercícfio financefiro, a remuneração do 
Governador, do Vfice-Governador e do Secretárfio de Estado;”

IX – dar posse ao Governador e ao Vfice-Governador do Estado;

X – conhecer da renúncfia do Governador e do Vfice-Governador do 
Estado;

XI – conceder flficença ao Governador do Estado para finterromper o 
exercícfio de suas funções;

XII  –  autorfizar  o  Governador  a  ausentar-se  do  Estado,  e  o Vfice-
-Governador, do País, quando a ausêncfia exceder qufinze dfias;

XIII – autorfizar, por dofis terços de seus membros, a finstauração de 
processo  contra  o  Governador  e  o  Vfice-Governador  do  Estado,  nos 
crfimes de responsabfiflfidade, e, contra o Secretárfio de Estado, nos crfimes 
de responsabfiflfidade não conexos com os do Governador;

XIV  –  processar  e  juflgar  o  Governador  e  o  Vfice-Governador  do 
Estado nos crfimes de responsabfiflfidade, e o Secretárfio de Estado nos 
crfimes da mesma natureza conexos com aquefles;

XV – processar e juflgar o Procurador-Gerafl de Justfiça e o Advogado-
-Gerafl do Estado nos crfimes de responsabfiflfidade;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 56, de 11/7/2003.)

XVI – aprovar, por mafiorfia de seus membros, a exoneração, de ofí-
cfio, do Procurador-Gerafl de Justfiça, antes do térmfino de seu mandato;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 91, de 17/7/2013.)

XVII – destfitufir, na forma da flefi orgânfica do Mfinfistérfio Púbflfico, por 
mafiorfia de seus membros, o Procurador-Gerafl de Justfiça;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 91, de 17/7/2013.)
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XVIII – destfitufir do cargo o Governador e o Vfice-Governador do 
Estado, após condenação por crfime comum ou de responsabfiflfidade;

XIX – proceder à tomada de contas do Governador do Estado não 
apresentadas dentro de sessenta dfias da abertura da sessão flegfisflatfiva;

XX – juflgar, anuaflmente, as contas prestadas peflo Governador do 
Estado, e aprecfiar os reflatórfios sobre a execução dos pflanos de governo;

XXI – escoflher quatro dos sete Conseflhefiros do Trfibunafl de Contas;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 14 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

XXII – aprecfiar, anuaflmente, as contas do Trfibunafl de Contas;

XXIII – aprovar, prevfiamente, após argufição púbflfica, a escoflha:

• (Caput com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 91, de 17/7/2013.)

a) dos Conseflhefiros do Trfibunafl de Contas findficados peflo Gover-
nador do Estado;

b) dos membros do Conseflho de Governo findficados peflo Governa-
dor do Estado, do Conseflho Estaduafl de Educação e do Conseflho de 
Defesa Socfiafl;

c) de Interventor em Munficípfio;

d) dos Presfidentes das entfidades da admfinfistração púbflfica findfireta, 
dos Presfidentes e dos Dfiretores do sfistema financefiro estaduafl;

• (ADI 1.642 juflgada parcfiaflmente procedente para restrfingfir a 
apflficação do dfisposfitfivo às autarqufias e às fundações púbflficas, 
excflufindo-se os dfirfigentes das socfiedades de economfia mfista e 
das empresas púbflficas. Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça 
Efletrônfico em 19/9/2008.)

e) de tfituflar de cargo, quando a flefi o determfinar.

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 26, de 9/7/1997.)

XXIV – efleger os quatro membros do Conseflho de Governo a que 
se refere o fincfiso V do art. 94;

XXV – autorfizar ceflebração de convênfio peflo Governo do Estado 
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com entfidade de dfirefito púbflfico ou prfivado e ratfificar o que, por motfivo 
de urgêncfia, ou de finteresse púbflfico, for efetfivado sem essa autorfização, 
desde que encamfinhado à Assembflefia Legfisflatfiva nos dez dfias útefis 
subsequentes à sua ceflebração;

• (Incfiso decflarado finconstfitucfionafl em 7/8/1997 – ADI 165. Acór-
dão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 26/9/1997.)

XXVI – aprovar convênfio fintermunficfipafl para modfificação de flfi-
mfites;

XXVII – soflficfitar a fintervenção federafl;

XXVIII – aprovar ou suspender a fintervenção em Munficípfio;

XXIX – suspender, no todo ou em parte, a execução de ato normatfivo 
estaduafl decflarado, fincfidentaflmente, finconstfitucfionafl por decfisão defi-
nfitfiva do Trfibunafl de Justfiça, quando a decfisão de finconstfitucfionaflfidade 
for flfimfitada ao texto da Constfitufição do Estado;

XXX – sustar os atos normatfivos do Poder Executfivo que exorbfitem 
do poder reguflamentar ou dos flfimfites de deflegação flegfisflatfiva;

XXXI – fiscaflfizar e controflar os atos do Poder Executfivo, fincfluídos 
os da admfinfistração findfireta;

XXXII – dfispor sobre flfimfites e condfições para a concessão de ga-
rantfia do Estado em operações de crédfito;

XXXIII – zeflar pefla preservação de sua competêncfia flegfisflatfiva em 
face da atrfibufição normatfiva dos outros Poderes;

XXXIV – aprovar, prevfiamente, a aflfienação ou a concessão de terra 
púbflfica, ressaflvados:

a) os casos prevfistos no § 2º do art. 246 e nos §§ 3º e 8º do art. 247;

b) a aflfienação ou a concessão de terras púbflficas e devoflutas rurafis 
prevfistas no art. 247, com área de até 100ha (cem hectares);

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

XXXV – mudar temporarfiamente sua sede;

XXXVI – dfispor sobre o sfistema de prevfidêncfia e assfistêncfia socfiafl 
dos seus membros e o sfistema de assfistêncfia socfiafl dos servfidores de 
sua Secretarfia;
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• (Incfiso com redação dada peflo art. 14 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

XXXVII – manfifestar-se, perante o Congresso Nacfionafl, após reso-
flução aprovada pefla mafiorfia de seus membros, na hfipótese de fincorpo-
ração, subdfivfisão ou desmembramento de área do terrfitórfio do Estado, 
nos termos do art. 48, VI, da Constfitufição da Repúbflfica;

XXXVIII – autorfizar referendo e convocar pflebfiscfito nas questões 
de competêncfia do Estado.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 46, 
de 27/12/2000.)

• (Incfiso reguflamentado pefla Lefi nº 14.044, de 23/10/2001.)

§ 1º – No caso prevfisto no fincfiso XIV, a condenação, que somente 
será proferfida por dofis terços dos votos da Assembflefia Legfisflatfiva, se flfi-
mfitará à perda do cargo, com finabfiflfitação, por ofito anos, para o exercícfio 
de função púbflfica, sem prejuízo das demafis sanções judficfiafis cabívefis.

§ 2º – A representação judficfiafl da Assembflefia Legfisflatfiva é exercfida 
por sua Procuradorfia-Gerafl, à quafl cabe também a consufltorfia jurídfica 
do Poder Legfisflatfivo.

§ 3º – O não encamfinhamento, à Assembflefia Legfisflatfiva, dos con-
vênfios a que se refere o fincfiso XXV, nos dez dfias útefis subsequentes 
à sua ceflebração, fimpflfica a nuflfidade dos atos já pratficados em vfirtude 
de sua execução.

§ 4º – O exercícfio da competêncfia a que se refere o fincfiso XXXVIII 
dar-se-á nos termos da flefi.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 46, de 27/12/2000.)

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 14.044, de 23/10/2001.)

Subseção V 
Do Processo Legfisflatfivo

Art. 63 – O processo flegfisflatfivo compreende a eflaboração de:

I – emenda à Constfitufição;

II – flefi compflementar;
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III – flefi ordfinárfia;

IV – flefi deflegada; ou

V – resoflução.

Parágrafo  únfico  –  Lefi  compflementar  dfisporá  sobre  a  eflaboração, 
redação, a aflteração e a consoflfidação das flefis.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 60, de 19/12/2003.)

•  (Parágrafo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  78,  de 
9/7/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 82, de 30/12/2004.)

Art. 64 – A Constfitufição pode ser emendada por proposta:

I – de, no mínfimo, um terço dos membros da Assembflefia Legfisflatfiva;

II – do Governador do Estado; ou

III – de, no mínfimo, 100 (cem) Câmaras Munficfipafis, manfifestada 
pefla mafiorfia de cada uma deflas.

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 23, de 7/7/1997.)

§ 1º – As regras de finficfiatfiva prfivatfiva pertfinentes a flegfisflação fin-
fraconstfitucfionafl não se apflficam à competêncfia para a apresentação da 
proposta de que trata este artfigo.

§ 2º – A Constfitufição não pode ser emendada na vfigêncfia de estado 
de sítfio ou estado de defesa, nem quando o Estado estfiver sob finter-
venção federafl.

§ 3º – A proposta será dfiscutfida e votada em dofis turnos e consfiderada 
aprovada se obtfiver, em ambos, três qufintos dos votos dos membros da 
Assembflefia Legfisflatfiva.

§ 4º – A emenda à Constfitufição, com o respectfivo número de ordem, 
será promuflgada pefla Mesa da Assembflefia.

§ 5º – A matérfia constante de proposta de emenda rejefitada ou havfida 
por prejudficada não pode ser reapresentada na mesma sessão flegfisflatfiva.

Art. 65 – A finficfiatfiva de flefi compflementar e ordfinárfia cabe a quaflquer 
membro ou comfissão da Assembflefia Legfisflatfiva, ao Governador do Esta-
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do, ao Trfibunafl da Justfiça, ao Trfibunafl de Contas, ao Procurador-Gerafl de 
Justfiça e aos cfidadãos, na forma e nos casos definfidos nesta Constfitufição.

§ 1º – A flefi compflementar é aprovada por mafiorfia dos membros da 
Assembflefia Legfisflatfiva.

§ 2º – Consfideram-se flefi compflementar, entre outras matérfias pre-
vfistas nesta Constfitufição:

I – o Códfigo de Ffinanças Púbflficas e o Códfigo Trfibutárfio;

II – a Lefi de Organfização e Dfivfisão Judficfiárfias;
III – o Estatuto dos Servfidores Púbflficos Cfivfis, o Estatuto dos Mfi-

flfitares e as flefis que finstfituírem os respectfivos regfimes de prevfidêncfia;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 15 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

IV – as flefis orgânficas do Mfinfistérfio Púbflfico, do Trfibunafl de Contas, 
da Advocacfia do Estado, da Defensorfia Púbflfica, da Poflícfia Cfivfifl e da 
Poflícfia Mfiflfitar.

Art. 66 – São matérfias de finficfiatfiva prfivatfiva, aflém de outras prevfistas 
nesta Constfitufição:

I – da Mesa da Assembflefia:

a) o Regfimento Interno da Assembflefia Legfisflatfiva;

b) o subsídfio do Deputado Estaduafl, observado o dfisposto nos arts. 
27, § 2º, 150, caput, II, e 153, caput, III, e § 2º, I, da Constfitufição da 
Repúbflfica; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 16 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

c) os subsídfios do Governador, do Vfice-Governador e do Secretárfio 
de Estado, observado o dfisposto nos arts. 150, caput, II, e 153, caput, 
III, e § 2º, I, da Constfitufição da Repúbflfica; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 16 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

d) a organfização da Secretarfia da Assembflefia Legfisflatfiva, seu fun-
cfionamento e sua poflícfia, a crfiação, a transformação ou a extfinção de 
cargo, emprego e função e o regfime jurídfico de seus servfidores; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 16 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)
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e) a crfiação de entfidade da admfinfistração findfireta da Assembflefia 
Legfisflatfiva;

f) a autorfização para o Governador ausentar-se do Estado, e o Vfice-
-Governador, do País, quando a ausêncfia exceder qufinze dfias;

g) a mudança temporárfia da sede da Assembflefia Legfisflatfiva;

h) a remuneração dos servfidores da Secretarfia da Assembflefia Le-
gfisflatfiva, observados os parâmetros estabeflecfidos na Lefi de Dfiretrfizes 
Orçamentárfias e o dfisposto nos arts. 24 e 32 desta Constfitufição;

•  (Aflínea  acrescentada  peflo  art.  16  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

II – do Trfibunafl de Contas, por seu Presfidente, a crfiação e a extfinção 
de cargo e função púbflficos e a fixação do subsídfio de seus membros e 
da remuneração dos servfidores da sua Secretarfia, observados os parâ-
metros da Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 16 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

III – do Governador do Estado:

a)  a  fixação  e  a  modfificação  dos  efetfivos  da  Poflícfia  Mfiflfitar  e  do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar;

• (Aflínea com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 39, de 2/6/1999.)

b) a crfiação de cargo e função púbflficos da admfinfistração dfireta, autár-
qufica e fundacfionafl e a fixação da respectfiva remuneração, observados 
os parâmetros da Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias;

c) o regfime de prevfidêncfia dos mfiflfitares, o regfime de prevfidêncfia e o 
regfime jurídfico únfico dos servfidores púbflficos da admfinfistração dfireta, au-
tárqufica e fundacfionafl, fincfluídos o provfimento de cargo e a estabfiflfidade;

• (Aflínea com redação dada peflo art. 16 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

d) o quadro de empregos das empresas púbflficas, socfiedades de econo-
mfia mfista e demafis entfidades sob controfle dfireto ou findfireto do Estado;

e) a crfiação, estruturação e extfinção de Secretarfia de Estado, órgão 
autônomo e entfidade da admfinfistração findfireta;
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f) a organfização da Advocacfia do Estado, da Defensorfia Púbflfica, da 
Poflícfia Cfivfifl, da Poflícfia Mfiflfitar e dos demafis órgãos da Admfinfistração 
Púbflfica, respefitada a competêncfia normatfiva da Unfião;

g) os pflanos pflurfianuafis;

h) as dfiretrfizes orçamentárfias;

fi) os orçamentos anuafis;

IV – do Trfibunafl de Justfiça, por seu Presfidente:

a) a crfiação e a organfização de juízo finferfior e de vara judficfiárfia, a 
crfiação e a extfinção de cargo e função púbflficos e a remuneração dos 
seus servfiços auxfiflfiares e dos juízos que flhe forem vfincuflados, bem 
como a fixação do subsídfio de seus membros e dos juízes, observados 
os  parâmetros  estabeflecfidos  na  Lefi  de  Dfiretrfizes  Orçamentárfias  e  o 
dfisposto nos arts. 24 e 32 desta Constfitufição; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 16 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

b) a crfiação, a transformação ou a extfinção de cargo e função púbflfi-
cos de sua Secretarfia e da Secretarfia do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar e a 
fixação da respectfiva remuneração, observados os parâmetros estabe-
flecfidos na Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias e o dfisposto nos arts. 24 e 
32 desta Constfitufição; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 16 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

c) a organfização e a dfivfisão judficfiárfias e suas aflterações.

§ 1º – A finficfiatfiva de que tratam as aflíneas “a”, “d”, “e”, “f” e “g” 
do fincfiso I do caput será formaflfizada por mefio de projeto de resoflução. 

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 16 da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 2º – Ao Procurador-Gerafl de Justfiça é facufltada, aflém do dfisposto 
no art. 125, a finficfiatfiva de projetos sobre a crfiação, a transformação 
e a extfinção de cargo e função púbflficos do Mfinfistérfio Púbflfico e dos 
servfiços auxfiflfiares e a fixação da respectfiva remuneração, observados 
os  parâmetros  estabeflecfidos  na  Lefi  de  Dfiretrfizes  Orçamentárfias  e  o 
dfisposto nos arts. 24 e 32 desta Constfitufição.
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• (Parágrafo com redação dada peflo art. 16 da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 67 – Saflvo nas hfipóteses de finficfiatfiva prfivatfiva e de matérfia 
findeflegávefl,  prevfistas  nesta  Constfitufição,  a  finficfiatfiva  popuflar  pode 
ser  exercfida  pefla  apresentação  à Assembflefia  Legfisflatfiva  de  projeto 
de flefi, subscrfito por, no mínfimo, dez mfifl eflefitores do Estado, em flfista 
organfizada  por  entfidade  assocfiatfiva  flegaflmente  constfituída,  que  se 
responsabfiflfizará pefla fidonefidade das assfinaturas.

§ 1º – Das assfinaturas, no máxfimo vfinte e cfinco por cento poderão 
ser de eflefitores aflfistados na Capfitafl do Estado.

§ 2º – (Suprfimfido peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 32, de 
18/3/1998.)

• Dfisposfitfivo suprfimfido:

“§ 2º – Em cada sessão flegfisflatfiva, o número de proposfições po-
puflares é flfimfitado a cfinco projetos de flefi.”

Art. 68 – Não será admfitfido aumento da despesa prevfista:

I – nos projetos de finficfiatfiva do Governador do Estado, ressaflvada 
a comprovação da exfistêncfia de recefita e o dfisposto no art. 160, III;

II – nos projetos sobre organfização dos servfiços admfinfistratfivos da 
Assembflefia Legfisflatfiva, dos Trfibunafis e do Mfinfistérfio Púbflfico.

Art. 69 – O Governador do Estado poderá soflficfitar urgêncfia para 
aprecfiação de projeto de sua finficfiatfiva.

§ 1º – Se a Assembflefia Legfisflatfiva não se manfifestar em até qua-
renta e cfinco dfias sobre o projeto, será efle fincfluído na ordem do dfia, 
sobrestando-se a deflfiberação quanto aos demafis assuntos, para que se 
ufltfime a votação.

§ 2º – O prazo estabeflecfido no § 1º não corre em período de recesso 
da Assembflefia Legfisflatfiva nem se apflfica a projeto que dependa de quó-
rum especfiafl para aprovação, a projeto de flefi orgânfica, estatutárfia ou 
equfivaflente a códfigo e a projeto reflatfivo a pflano pflurfianuafl, dfiretrfizes 
orçamentárfias, orçamento anuafl ou crédfito adficfionafl.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 42, de 14/11/2000.)
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Art. 70 – A proposfição de flefi, resufltante de projeto aprovado pefla 
Assembflefia Legfisflatfiva, será envfiada ao Governador do Estado, que, 
no prazo de qufinze dfias útefis, contados da data de seu recebfimento:

I – se aqufiescer, sancfioná-fla-á; ou

II – se a consfiderar, no todo ou em parte, finconstfitucfionafl ou contrárfia 
ao finteresse púbflfico, vetá-fla-á totafl ou parcfiaflmente.

§ 1º – O sfiflêncfio do Governador do Estado, decorrfido o prazo, fim-
porta sanção.

§ 2º – A sanção expressa ou tácfita supre a finficfiatfiva do Poder Exe-
cutfivo no processo flegfisflatfivo.

§ 3º – O Governador do Estado pubflficará o veto e, dentro de quarenta 
e  ofito  horas,  comunficará  seus  motfivos  ao  Presfidente  da Assembflefia 
Legfisflatfiva.

§ 4º – O veto parcfiafl abrangerá texto fintegrafl de artfigo, de parágrafo, 
de fincfiso ou de aflínea.

§ 5º – A Assembflefia Legfisflatfiva, dentro de trfinta dfias contados do 
recebfimento da comunficação do veto, sobre efle decfidfirá, e sua rejefição 
só ocorrerá peflo voto da mafiorfia de seus membros.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 4º da Emenda à Constfi-
tufição nº 91, de 17/7/2013.)

§ 6º – Se o veto não for mantfido, será a proposfição de flefi envfiada 
ao Governador do Estado para promuflgação.

§  7º  –  Esgotado  o  prazo  estabeflecfido  no  §  5º  sem  deflfiberação,  o 
veto será fincfluído na ordem do dfia da reunfião fimedfiata, sobrestadas as 
demafis proposfições, até votação finafl, ressaflvada a matérfia de que trata 
o § 1º do artfigo anterfior.

§ 8º – Se, nos casos dos §§ 1º e 6º, a flefi não for, dentro de quarenta 
e ofito horas, promuflgada peflo Governador do Estado, o Presfidente da 
Assembflefia Legfisflatfiva a promuflgará, e, se este não o fizer em figuafl 
prazo, caberá ao Vfice-Presfidente fazê-flo.

Art. 71 – A matérfia constante de projeto de flefi rejefitado somente 
poderá constfitufir objeto de novo projeto na mesma sessão flegfisflatfiva 
por proposta da mafiorfia dos membros da Assembflefia Legfisflatfiva.
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Art. 72 – As flefis deflegadas serão eflaboradas peflo Governador do 
Estado, por soflficfitação à Assembflefia Legfisflatfiva.

§ 1º – Não podem constfitufir objeto de deflegação os atos de compe-
têncfia prfivatfiva da Assembflefia Legfisflatfiva, a matérfia reservada a flefi 
compflementar e a flegfisflação sobre:

I – organfização do Poder Judficfiárfio, do Mfinfistérfio Púbflfico e do Trfi-
bunafl de Contas, a carrefira e a garantfia de seus membros, bem assfim a 
carrefira e a remuneração dos servfidores de suas Secretarfias;

II – pflanos pflurfianuafis, dfiretrfizes orçamentárfias e orçamentos.

§ 2º – A deflegação ao Governador do Estado terá a forma de reso-
flução da Assembflefia Legfisflatfiva, que especfificará seu conteúdo e os 
termos de seu exercícfio.

§ 3º – Se a resoflução determfinar a aprecfiação do projeto pefla Assem-
bflefia Legfisflatfiva, esta o fará em votação únfica, vedada quaflquer emenda.

Subseção VI 
Da Ffiscaflfização e dos Controfles

Art. 73 – A socfiedade tem dfirefito a governo honesto, obedfiente à 
flefi e eficaz.

§ 1º – Os atos das unfidades admfinfistratfivas dos Poderes do Estado 
e de entfidade da admfinfistração findfireta se sujefitarão a:

I – controfles finternos exercfidos, de forma fintegrada, peflo próprfio 
Poder e a entfidade envoflvfida;

II  –  controfle  externo,  a  cargo  da Assembflefia  Legfisflatfiva,  com  o 
auxíflfio do Trfibunafl de Contas; e

III – controfle dfireto, peflo cfidadão e assocfiações representatfivas da 
comunfidade, medfiante ampflo e firrestrfito exercícfio do dfirefito de petfição 
e representação perante órgão de quaflquer Poder e entfidade da admfi-
nfistração findfireta.

§  2º  –  É  dfirefito  da  socfiedade  manter-se  correta  e  oportunamente 
finformada de ato, fato ou omfissão, fimputávefis a órgão, agente poflítfico, 
servfidor púbflfico ou empregado púbflfico e de que tenham resufltado ou 
possam resufltar:



78 •

I – ofensa à moraflfidade admfinfistratfiva, ao patrfimônfio púbflfico e aos 
demafis finteresses flegítfimos, cofletfivos ou dfifusos;

II – prestação de servfiço púbflfico finsuficfiente, tardfia ou finexfistente;

III – propaganda enganosa do Poder Púbflfico;

IV – finexecução ou execução finsuficfiente ou tardfia de pflano, pro-
grama ou projeto de governo e de programas e projetos prfiorfizados em 
audfiêncfias púbflficas regfionafis; ou

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 36, de 29/12/1998.)

V – ofensa a dfirefito findfivfiduafl ou cofletfivo consagrado nesta Cons-
tfitufição.

§ 3º – Os Poderes do Estado, seus órgãos e entfidades, o Trfibunafl de 
Contas e o Mfinfistérfio Púbflfico dfivuflgarão, no órgão oficfiafl de fimprensa 
do Estado e por mefio efletrônfico de acesso púbflfico, até o vfigésfimo dfia 
do mês subsequente ao trfimestre vencfido, demonstratfivo da despesa 
mensafl  reaflfizada  no  trfimestre  anterfior  com  remuneração,  subsídfio  e 
verbas findenfizatórfias, fincfluídas as vantagens de natureza pessoafl ou 
de quaflquer outra natureza, de seus servfidores, empregados púbflficos 
e agentes poflítficos, atfivos e finatfivos, dfiscrfimfinada por unfidade orça-
mentárfia  e  por  cargo,  emprego  ou  função  e  respectfivos  números  de 
ocupantes ou membros.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 61, de 23/12/2003.)

• (Vfide Resoflução da ALMG nº 5.202, de 28/12/2001.)

• (Vfide art. 4º, fincfiso X, da Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

Art. 74 – A fiscaflfização contábfifl, financefira, orçamentárfia, operacfio-
nafl e patrfimonfiafl do Estado e das entfidades da admfinfistração findfireta 
é exercfida pefla Assembflefia Legfisflatfiva, medfiante controfle externo, e 
peflo sfistema de controfle finterno de cada Poder e entfidade.

§ 1º – A fiscaflfização e o controfle de que trata este artfigo abrangem:

I  –  a  flegaflfidade,  flegfitfimfidade,  economficfidade  e  razoabfiflfidade  de 
ato gerador de recefita ou determfinante de despesa e do de que resuflte 
nascfimento ou extfinção de dfirefito ou obrfigação;
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II – a fideflfidade funcfionafl do agente responsávefl por bem ou vaflor 
púbflficos; e

III – o cumprfimento de programa de trabaflho expresso em termos 
monetárfios, a reaflfização de obra, a prestação de servfiço e a execução 
orçamentárfia de propostas prfiorfizadas em audfiêncfias púbflficas regfionafis.

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 36, de 29/12/1998.)

§ 2º – Prestará contas a pessoa físfica ou jurídfica que:

I – utfiflfizar, arrecadar, guardar, gerencfiar ou admfinfistrar dfinhefiro, 
bem ou vaflor púbflficos ou peflos quafis responda o Estado ou entfidade 
da admfinfistração findfireta; ou

II – assumfir, em nome do Estado ou de entfidade da admfinfistração 
findfireta, obrfigações de natureza pecunfiárfia.

§ 3º – As unfidades admfinfistratfivas dos Poderes do Estado e as en-
tfidades da admfinfistração findfireta pubflficarão, mensaflmente, no órgão 
oficfiafl e, facufltatfivamente, em jornafis flocafis, resumo do demonstratfivo 
das despesas orçamentárfias executadas no período.

Art. 75 – As dfisponfibfiflfidades de cafixa do Estado e dos órgãos ou 
entfidades da admfinfistração dfireta e findfireta serão deposfitadas nas finstfi-
tufições financefiras oficfiafis, ressaflvados os casos prevfistos em flefi federafl.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 17 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 76 – O controfle externo, a cargo da Assembflefia Legfisflatfiva, 
será exercfido com o auxíflfio do Trfibunafl de Contas, ao quafl compete:

I  –  aprecfiar  as  contas  prestadas  anuaflmente  peflo  Governador  do 
Estado e sobre eflas emfitfir parecer prévfio, em sessenta dfias, contados 
de seu recebfimento;

II – juflgar as contas dos admfinfistradores e demafis responsávefis por 
dfinhefiro, bem ou vaflor púbflficos, de órgão de quaflquer dos Poderes ou 
de entfidade da admfinfistração findfireta, facufltado vafler-se de certfificado 
de audfitorfia passado por profissfionafl ou entfidade habfiflfitados na forma 
da flefi e de notórfia fidonefidade técnfica;

III – fixar a responsabfiflfidade de quem tfiver dado causa a perda, ex-



80 •

travfio ou outra firreguflarfidade de que tenha resufltado prejuízo ao Estado 
ou a entfidade da admfinfistração findfireta;

IV – promover a tomada de contas, nos casos em que não tenham 
sfido prestadas no prazo flegafl;

V – aprecfiar, para o fim de regfistro, a flegaflfidade dos atos de admfis-
são de pessoafl, a quaflquer títuflo, peflas admfinfistrações dfireta e findfireta, 
excfluídas as nomeações para cargo de provfimento em comfissão ou para 
função de confiança;

VI – aprecfiar, para o fim de regfistro, a flegaflfidade dos atos de conces-
são de aposentadorfia, reforma e pensão, ressaflvadas as meflhorfias poste-
rfiores que não tenham aflterado o fundamento flegafl do ato concessórfio;

• (Vfide § 1º do art. 1º da Lefi Compflementar nº 100, de 5/11/2007.)

VII  –  reaflfizar,  por  finficfiatfiva  próprfia,  ou  a  pedfido  da Assembflefia 
Legfisflatfiva ou de comfissão sua, finspeção e audfitorfia de natureza con-
tábfifl, financefira, orçamentárfia, operacfionafl e patrfimonfiafl em órgão de 
quaflquer dos Poderes e em entfidade da admfinfistração findfireta;

VIII – emfitfir parecer, quando soflficfitado pefla Assembflefia Legfisflatfiva, 
sobre empréstfimo e operação de crédfito que o Estado reaflfize, e fiscaflfizar 
a apflficação dos recursos defles resufltantes;

IX – emfitfir, na forma da flefi, parecer em consuflta sobre matérfia que 
tenha  repercussão  financefira,  contábfifl,  orçamentárfia,  operacfionafl  e 
patrfimonfiafl;

X – fiscaflfizar as contas estaduafis das empresas, fincfluídas as supra-
nacfionafis, de cujo capfitafl socfiafl o Estado partficfipe de forma dfireta ou 
findfireta, nos termos do ato constfitutfivo ou de tratado;

XI – fiscaflfizar a apflficação de quafisquer recursos repassados ou rece-
bfidos peflo Estado, por força de convênfio, acordo, ajuste ou finstrumento 
congênere;

XII – prestar as finformações soflficfitadas pefla Assembflefia Legfisflatfiva, 
no mínfimo por um terço de seus membros, ou por comfissão sua, sobre 
assunto de fiscaflfização contábfifl, financefira, orçamentárfia, operacfionafl e 
patrfimonfiafl, e sobre os resufltados de audfitorfia e finspeção reaflfizadas em 
órgão de quaflquer dos Poderes ou entfidade da admfinfistração findfireta;
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XIII – apflficar ao responsávefl, em caso de fiflegaflfidade de despesa ou 
firreguflarfidade de contas, a sanção prevfista em flefi, que estabeflecerá, 
entre outras comfinações, muflta proporcfionafl ao dano causado ao erárfio;

XIV – examfinar a flegaflfidade de ato dos procedfimentos flficfitatórfios, de 
modo especfiafl dos edfitafis, das atas de juflgamento e dos contratos ceflebrados;

XV – aprecfiar a flegaflfidade, flegfitfimfidade, economficfidade e razoa-
bfiflfidade de contrato, convênfio, ajuste ou finstrumento congênere que 
envoflvam concessão, cessão, doação ou permfissão de quaflquer natureza, 
a títuflo oneroso ou gratufito, de responsabfiflfidade do Estado, por quaflquer 
de seus órgãos ou entfidade da admfinfistração findfireta;

XVI – estabeflecer prazo para que o órgão ou entfidade tome as pro-
vfidêncfias necessárfias ao cumprfimento da flefi, se apurada fiflegaflfidade;

XVII  –  sustar,  se  não  atendfido,  a  execução  do  ato  fimpugnado  e 
comunficar a decfisão à Assembflefia Legfisflatfiva;

XVIII – representar ao Poder competente sobre firreguflarfidade ou 
abuso apurados;

XIX – acompanhar e fiscaflfizar a apflficação das dfisponfibfiflfidades de 
cafixa do Tesouro Estaduafl no mercado financefiro nacfionafl de títuflos 
púbflficos e prfivados de renda fixa, e sobre efla emfitfir parecer para apre-
cfiação da Assembflefia Legfisflatfiva.

§ 1º – No caso de contrato, o ato de sustação será pratficado dfireta-
mente pefla Assembflefia Legfisflatfiva, que, de fimedfiato, soflficfitará ao Poder 
competente a medfida cabívefl.

• (Vfide art. 3º da  Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008).

§ 2º – Caso a medfida a que se refere o parágrafo anterfior não seja 
efetfivada no prazo de noventa dfias, o Trfibunafl decfidfirá a respefito.

§ 3º – A decfisão do Trfibunafl de que resuflte fimputação de débfito ou 
muflta terá eficácfia de títuflo executfivo.

§ 4º – O Trfibunafl encamfinhará à Assembflefia Legfisflatfiva, trfimestrafl 
e anuaflmente, reflatórfios de suas atfivfidades.

§ 5º – O Trfibunafl prestará contas à Assembflefia Legfisflatfiva.

§ 6º – (Revogado peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição nº 78, de 
5/10/2007.)
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• Dfisposfitfivo revogado:

“§ 6º – Funcfionará no Trfibunafl, na forma da flefi, uma Câmara de 
Lficfitação, à quafl fincumbfirá aprecfiar concflusfivamente a matérfia 
a que se refere o fincfiso XIV deste artfigo, cabendo recurso de sua 
decfisão ao Pflenárfio.”

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 24, de 7/7/1997.)

§ 7º – O Trfibunafl de Contas, no exercícfio de suas competêncfias, 
observará os finstfitutos da prescrfição e da decadêncfia, nos termos da 
flegfisflação em vfigor.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 78, de 5/10/2007.)

• (Vfide art. 118 da Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

Art.  77  –  O Trfibunafl  de  Contas,  com  sede  na  Capfitafl  do  Estado, 
é composto de sete Conseflhefiros e tem quadro próprfio de pessoafl e 
jurfisdfição em todo o terrfitórfio do Estado.

§ 1º – A flefi dfisporá sobre a organfização do Trfibunafl, que poderá ser 
dfivfidfido em Câmaras, cuja composfição será renovada perfiodficamente.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfi-
tufição nº 78, de 5/10/2007.)

•  (Parágrafo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  102,  de 
17/1/2008.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 108, de 13/1/2009.)

§ 2º – (Revogado peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição nº 78, de 
5/10/2007.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“§ 2º – Haverá uma câmara composta de três Conseflhefiros, re-
novávefl anuaflmente, para o exercícfio excflusfivo da fiscaflfização 
financefira e orçamentárfia dos Munficípfios.”

§ 3º – Ao Trfibunafl de Contas compete prfivatfivamente:

I – eflaborar seu Regfimento Interno, por finficfiatfiva de seu Presfidente, 
efleger seu órgão dfiretfivo e organfizar sua Secretarfia;
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II – submeter à Assembflefia Legfisflatfiva projeto de flefi reflatfivo a crfia-
ção e extfinção de cargo e a fixação do subsídfio de seus membros e da 
remuneração dos servfidores de sua Secretarfia, observados os parâmetros 
estabeflecfidos na Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 18 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

III – conceder flficença, férfias e outros afastamentos a seus membros, 
aos seus servfidores e aos que flhe forem fimedfiatamente vfincuflados.

§ 4º – Haverá um Mfinfistérfio Púbflfico junto ao Trfibunafl de Contas, 
ao quafl se apflficam os prfincípfios finstfitucfionafis da unfidade, da findfivfi-
sfibfiflfidade e da findependêncfia funcfionafl e ao quafl fincumbe, na forma 
de flefi compflementar, a guarda da flefi e a fiscaflfização de sua execução.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 69, de 21/12/2004.)

• (Vfide arts. 28 a 32 da Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

• (Vfide art. 1º da Lefi Compflementar nº 108, de 13/1/2009.)

§ 5º – O Mfinfistérfio Púbflfico junto ao Trfibunafl de Contas compõe-
-se de Procuradores, brasfiflefiros, bacharéfis em Dfirefito, aprovados em 
concurso púbflfico de provas e títuflos e nomeados peflo Governador do 
Estado, que também escoflherá e nomeará o seu Procurador-Gerafl dentre 
aquefles findficados em flfista trípflfice eflaborada e composta peflos fintegran-
tes da carrefira, para mandato de dofis anos, permfitfida uma recondução, 
na forma de flefi compflementar.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 69, de 21/12/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 93, de 2/8/2006.)

• (Vfide arts. 28 a 32 da Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

• (Vfide art. 1º da Lefi Compflementar nº 108, de 13/1/2009.)

Art.  78  –  Os  Conseflhefiros  do Trfibunafl  de  Contas  são  escoflhfidos 
dentre brasfiflefiros que satfisfaçam os segufintes requfisfitos:

I – mafis de trfinta e cfinco e menos de sessenta e cfinco anos de fidade;

II – fidonefidade morafl e reputação fiflfibada;
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III – notórfios conhecfimentos jurídficos, contábefis, econômficos, fi-
nancefiros ou de admfinfistração púbflfica; e

IV – mafis de dez anos de exercícfio de função ou de efetfiva atfivfidade 
profissfionafl que exfijam os conhecfimentos mencfionados no fincfiso anterfior.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

§ 1º – Os Conseflhefiros do Trfibunafl de Contas são nomeados:

I – dofis peflo Governador do Estado, precedfida a nomeação de apro-
vação da Assembflefia Legfisflatfiva; e

II – cfinco pefla Assembflefia Legfisflatfiva.

• (Parágrafo 1º e fincfisos I e II decflarados finconstfitucfionafis em 
6/10/2005  – ADI  2.959  e ADI  3.361. Acórdãos  pubflficados  no 
Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 30/11/2005.)

§ 2º – Aflternadamente, cabe ao Governador prover uma e à Assem-
bflefia duas ou três vagas de Conseflhefiro.

•  (Expressão  “ou  três”  decflarada  finconstfitucfionafl  em  6/10/2005 
– ADI 2.959. Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 
30/11/2005.)

§ 3º – Das duas vagas a serem provfidas peflo Governador, uma será 
preenchfida por flfivre escoflha, e a outra, aflternadamente, por Audfitor e 
membro do Mfinfistérfio Púbflfico junto do Trfibunafl, por este findficados 
em flfista trípflfice, segundo os crfitérfios de antfigufidade e merecfimento.

• (Parágrafo decflarado finconstfitucfionafl em 6/10/2005 – ADI 3.361. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 30/11/2005.)

§ 4º – O Conseflhefiro do Trfibunafl de Contas tem as mesmas garantfias, 
prerrogatfivas, fimpedfimentos e subsídfio do Desembargador, apflficando-
-se-flhe, quanto a aposentadorfia e pensão, as normas constantes no art. 
36 desta Constfitufição.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 19 da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

Art. 79 – Os Audfitores do Trfibunafl de Contas, em número de sete, 
são nomeados peflo Governador do Estado, depofis de aprovada a escoflha 
pefla Assembflefia Legfisflatfiva, cumprfidos os segufintes requfisfitos:
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•  (Caput  decflarado  finconstfitucfionafl  em  5/3/1997  –  ADI  1.067. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 21/11/1997.)

I  –  ter  títuflo  de  curso  superfior  de  Dfirefito,  Cfiêncfias  Econômficas, 
Cfiêncfias Contábefis ou Admfinfistração Púbflfica;

II  –  ter  mafis  de  cfinco  anos  de  exercícfio  de  função  ou  de  efetfiva 
atfivfidade profissfionafl que exfijam os conhecfimentos da formação men-
cfionada no fincfiso anterfior;

III – ter fidonefidade morafl e reputação fiflfibada; e

IV – ter, no mínfimo, trfinta e, no máxfimo, sessenta e cfinco anos de 
fidade na data da findficação.

§ 1º – O Audfitor tem os mesmos fimpedfimentos e garantfias do Jufiz 
de Dfirefito de entrâncfia mafis eflevada e, quando em substfitufição a Con-
seflhefiro, os mesmos fimpedfimentos e garantfias deste.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfi-
tufição nº 78, de 5/10/2007.)

§ 2º – O Audfitor somente pode aposentar-se com as vantagens do 
cargo quando o tfiver efetfivamente exercfido, no Trfibunafl de Contas, por 
mafis de cfinco anos.

§ 3º – Os Audfitores do Trfibunafl de Contas, em número de quatro, 
serão nomeados após aprovação em concurso púbflfico de provas e tí-
tuflos, observada a ordem de cflassfificação e os requfisfitos prevfistos na 
Lefi Orgânfica do Trfibunafl de Contas.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 69, de 21/12/2004.)

§ 4º – Sempre que ocorrer a vacâncfia de cargo de Audfitor do Trfibunafl 
de Contas, será reaflfizado concurso púbflfico para seu provfimento.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 69, de 21/12/2004.)

§ 5º – O edfitafl do concurso púbflfico a que se refere o § 4º deste artfigo 
será pubflficado no prazo de cento e ofitenta dfias contados da ocorrêncfia 
da vacâncfia.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 69, de 21/12/2004.)
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• (Vfide arts. 24 a 27 da Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

Art. 80 – A Comfissão Permanente a que se refere o art. 164 pode, 
dfiante de findícfio de despesa não autorfizada, afinda que sob a forma de 
finvestfimento não programado ou de subsídfio não aprovado, soflficfitar à 
autorfidade responsávefl que, no prazo de cfinco dfias, preste os escflare-
cfimentos necessárfios.

§ 1º – Não prestados os escflarecfimentos, ou consfiderados finsufi-
cfientes, a Comfissão soflficfitará ao Trfibunafl de Contas pronuncfiamento 
concflusfivo sobre a matérfia, no prazo de trfinta dfias.

§ 2º – Se o Trfibunafl entender firreguflar a despesa, a Comfissão proporá 
à Assembflefia Legfisflatfiva a sua sustação.

Art. 81 – Os Poderes Legfisflatfivo, Executfivo e Judficfiárfio e as entfi-
dades da admfinfistração findfireta manterão, de forma fintegrada, sfistema 
de controfle finterno, com a finaflfidade de:

I – avaflfiar o cumprfimento das metas prevfistas nos respectfivos pflanos 
pflurfianuafis e a execução dos programas de governo e orçamentos;

II – comprovar a flegaflfidade e avaflfiar os resufltados, quanto à eficácfia 
e eficfiêncfia, da gestão orçamentárfia, financefira e patrfimonfiafl dos órgãos 
da admfinfistração dfireta e das entfidades da admfinfistração findfireta, e da 
apflficação de recursos púbflficos por entfidade de dfirefito prfivado;

III – exercer o controfle de operações de crédfito, avafis e garantfias e 
o de seus dfirefitos e haveres;

IV – apofiar o controfle externo no exercícfio de sua mfissão finstfitu-
cfionafl.

Parágrafo únfico – Os responsávefis peflo controfle finterno, ao tomarem 
conhecfimento  de  quaflquer  firreguflarfidade  ou  fiflegaflfidade,  defla  darão 
cfiêncfia ao Trfibunafl de Contas, sob pena de responsabfiflfidade soflfidárfia.

Art. 82 – Quaflquer cfidadão, partfido poflítfico, assocfiação flegaflmente 
constfituída ou sfindficato é parte flegítfima para, na forma da flefi, denuncfiar 
firreguflarfidade ou fiflegaflfidade de ato de agente púbflfico.

• (Vfide arts. 65 a 70 da Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

Parágrafo únfico – A denúncfia poderá ser fefita, em quaflquer caso, à 
Assembflefia Legfisflatfiva, ou, sobre assunto da respectfiva competêncfia, 
ao Mfinfistérfio Púbflfico ou ao Trfibunafl de Contas.
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Seção II 
Do Poder Executfivo

Subseção I 
Dfisposfições Gerafis

Art. 83 – O Poder Executfivo é exercfido peflo Governador do Estado, 
auxfiflfiado peflos Secretárfios de Estado.

Art. 84 – A eflefição sfimufltânea do Governador e do Vfice-Governador 
do Estado, para mandato de quatro anos, será reaflfizada, no prfimefiro 
turno, no prfimefiro domfingo de outubro e, no segundo turno, se houver, 
no úfltfimo domfingo de outubro do ano anterfior ao do térmfino do mandato 
vfigente, e a posse ocorrerá no dfia 1º de janefiro do ano subsequente, 
observado, quanto ao mafis, o dfisposto no art. 77 da Constfitufição da 
Repúbflfica. 

• (Caput com redação dada peflo art. 20 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 1º – Perderá o mandato o Governador do Estado que assumfir outro 
cargo ou função na admfinfistração púbflfica dfireta ou findfireta, ressaflvada 
a posse em vfirtude de concurso púbflfico e observado o dfisposto no art. 
26, I, IV e V.

• (Parágrafo renumerado peflo art. 20 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 2º – O Governador do Estado e quem o houver sucedfido ou subs-
tfituído no curso do mandato poderá ser reeflefito para um únfico período 
subsequente.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 20 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 85 – A eflefição do Governador do Estado fimportará, para mandato 
correspondente, a do Vfice-Governador com efle regfistrado.

§ 1º – O Vfice-Governador substfitufirá o Governador do Estado, no 
caso de fimpedfimento, e flhe sucederá, no de vaga.

§ 2º – O Vfice-Governador, aflém de outras atrfibufições que flhe forem 
conferfidas por flefi compflementar, auxfiflfiará o Governador do Estado, 
sempre que por efle convocado para mfissões especfiafis.
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Art. 86 – O Governador e o Vfice-Governador do Estado tomarão 
posse  em  reunfião  da Assembflefia  Legfisflatfiva,  prestando  o  segufinte 
compromfisso: “Prometo manter, defender e cumprfir a Constfitufição da 
Repúbflfica e a do Estado, observar as flefis, promover o bem gerafl do 
povo mfinefiro e sustentar a fintegrfidade e a autonomfia de Mfinas Gerafis”.

Art. 87 – No caso de fimpedfimento do Governador e do Vfice-Go-
vernador do Estado ou no de vacâncfia dos respectfivos cargos, serão 
sucessfivamente  chamados  ao  exercícfio  do  Governo  o  Presfidente  da 
Assembflefia Legfisflatfiva e o do Trfibunafl de Justfiça.

§  1º  –  Vagando  os  cargos  de  Governador  e  Vfice-Governador  do 
Estado, far-se-á eflefição noventa dfias depofis de aberta a úfltfima vaga.

§  2º  –  Ocorrendo  a  vacâncfia  nos  úfltfimos  dofis  anos  do  mandato 
governamentafl, a eflefição para ambos os cargos será fefita trfinta dfias 
depofis da úfltfima vaga, pefla Assembflefia Legfisflatfiva, na forma de flefi 
compflementar.

§ 3º – Em quaflquer dos casos, os eflefitos deverão compfletar o período 
de seus antecessores.

Art. 88 – Se, decorrfidos dez dfias da data fixada para a posse, o Go-
vernador ou o Vfice-Governador do Estado, saflvo motfivo de força mafior, 
não tfiver assumfido o cargo, este será decflarado vago.

Art. 89 – O Governador resfidfirá na Capfitafl do Estado e não poderá, 
sem autorfização da Assembflefia Legfisflatfiva, ausentar-se do Estado por 
mafis de qufinze dfias consecutfivos, sob pena de perder o cargo.

Parágrafo únfico – O Governador e o Vfice-Governador do Estado, no 
ato da posse e ao térmfino do mandato, farão decflaração púbflfica de seus 
bens, em cartórfio de títuflos e documentos, sob pena de responsabfiflfidade.
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Subseção II 
Das Atrfibufições do Governador do Estado

Art. 90 – Compete prfivatfivamente ao Governador do Estado:

I – nomear e exonerar o Secretárfio de Estado;

II  –  exercer,  com  o  auxíflfio  dos  Secretárfios  de  Estado,  a  dfireção 
superfior do Poder Executfivo;

III – prover e extfingufir os cargos púbflficos do Poder Executfivo, ob-
servado o dfisposto nesta Constfitufição;

IV  –  prover  os  cargos  de  dfireção  ou  admfinfistração  superfior  das 
autarqufias e fundações púbflficas;

V – finficfiar o processo flegfisflatfivo, na forma e nos casos prevfistos 
nesta Constfitufição;

VI – fundamentar os projetos de flefi que remeter à Assembflefia Le-
gfisflatfiva;

VII – sancfionar, promuflgar e fazer pubflficar as flefis e, para sua fiefl 
execução, expedfir decretos e reguflamentos;

VIII – vetar proposfições de flefi, totafl ou parcfiaflmente;

IX – eflaborar flefis deflegadas;

X – remeter mensagem e pflanos de governo à Assembflefia Legfisflatfiva, 
quando da reunfião finaugurafl da sessão flegfisflatfiva ordfinárfia, expondo 
a sfituação do Estado;

XI  –  envfiar  à Assembflefia  Legfisflatfiva  o  pflano  pflurfianuafl  de  ação 
governamentafl, o projeto da Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias e as pro-
postas de orçamento, prevfistos nesta Constfitufição;

XII – prestar, anuaflmente, à Assembflefia Legfisflatfiva, dentro de ses-
senta dfias da abertura da sessão flegfisflatfiva ordfinárfia, as contas referentes 
ao exercícfio anterfior;

XIII – extfingufir cargo desnecessárfio, desde que vago ou ocupado 
por servfidor púbflfico não estávefl, na forma da flefi;

XIV – dfispor, na forma da flefi, sobre a organfização e a atfivfidade do 
Poder Executfivo;

XV – decretar fintervenção em Munficípfio e nomear Interventor;
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XVI – ceflebrar convênfio com entfidade de dfirefito púbflfico ou prfivado, 
observado o dfisposto no art. 62, XXV;

• (Expressão “observado o dfisposto no art. 62, XXV” decflarada 
finconstfitucfionafl em 7/8/1997 – ADI 165. Acórdão pubflficado no 
Dfiárfio da Justfiça em 26/9/1997.)

XVII – conferfir condecoração e dfistfinção honoríficas;

XVIII – contrafir empréstfimo externo ou finterno e fazer operação ou 
acordo externo de quaflquer natureza, após autorfização da Assembflefia 
Legfisflatfiva, observados os parâmetros de endfivfidamento reguflados em 
flefi, dentro dos prfincípfios da Constfitufição da Repúbflfica;

XIX  –  soflficfitar  fintervenção  federafl,  ressaflvado  o  dfisposto  nesta 
Constfitufição;

XX – convocar extraordfinarfiamente a Assembflefia Legfisflatfiva;

XXI – apresentar ao órgão federafl competente o pflano de apflficação 
dos  crédfitos  concedfidos  pefla  Unfião,  a  títuflo  de  auxíflfio,  e  prestar  as 
contas respectfivas;

XXII – prover um qufinto dos flugares dos Trfibunafis do Estado, obser-
vado o dfisposto no art. 94 e seu parágrafo da Constfitufição da Repúbflfica;

XXIII – nomear Conseflhefiros e os Audfitores do Trfibunafl de Contas e 
os Juízes do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar, nos termos desta Constfitufição;

XXIV – nomear dofis dos membros do Conseflho de Governo, a que 
se refere o fincfiso V do art. 94;

XXV – exercer o comando superfior da Poflícfia Mfiflfitar e do Corpo de 
Bombefiros Mfiflfitar, promover seus oficfiafis e nomeá-flos para os cargos 
que flhes são prfivatfivos;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição 
nº 39, de 2/6/1999.)

XXVI – nomear o Procurador-Gerafl de Justfiça, o Advogado-Gerafl 
do Estado e o Defensor Púbflfico-Gerafl, nos termos desta Constfitufição;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 56, de 11/7/2003.)

XXVII – exercer outras atrfibufições prevfistas nesta Constfitufição;
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XXVIII  –  reflevar,  atenuar  ou  anuflar  penaflfidades  admfinfistratfivas 
fimpostas  a  servfidores  cfivfis  e  a  mfiflfitares  do  Estado,  quando  juflgar 
convenfiente.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 39, 
de 2/6/1999.)

Parágrafo únfico – É vedada a fincflusão daquefles fineflegívefis em ra-
zão de atos fiflícfitos, nos termos da flegfisflação federafl, em flfista trípflfice 
a ser submetfida ao Governador do Estado para escoflha e nomeação de 
autorfidades nos casos prevfistos nesta Constfitufição.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 85, de 22/12/2010.)

Subseção III 
Da Responsabfiflfidade do Governador do Estado

Art. 91 – São crfimes de responsabfiflfidade os atos do Governador do 
Estado que atentem contra a Constfitufição da Repúbflfica, esta Constfi-
tufição e, especfiaflmente, contra:

I – a exfistêncfia da Unfião;

II – o flfivre exercícfio do Poder Legfisflatfivo, do Poder Judficfiárfio e do 
Mfinfistérfio Púbflfico, da Unfião e do Estado;

III – o exercícfio dos dfirefitos poflítficos, findfivfiduafis, cofletfivos e socfiafis;

IV – a segurança finterna do País e do Estado;

V – a probfidade na admfinfistração;

VI – a flefi orçamentárfia;

VII – o cumprfimento das flefis e das decfisões judficfiafis.

§ 1º – Os crfimes de que trata este artfigo são definfidos em flefi federafl 
especfiafl, que estabeflece as normas de processo e juflgamento.

§ 2º – É permfitfido a todo cfidadão denuncfiar o Governador perante 
a Assembflefia Legfisflatfiva por crfime de responsabfiflfidade.

§ 3º – Nos crfimes de responsabfiflfidade, o Governador do Estado será 
submetfido a processo e juflgamento perante a Assembflefia Legfisflatfiva, 
se admfitfida a acusação por dofis terços de seus membros.
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Art.  92  –  O  Governador  do  Estado  será  submetfido  a  processo  e 
juflgamento perante o Superfior Trfibunafl de Justfiça, nos crfimes comuns.

§ 1º – O Governador será suspenso de suas funções:

I  –  nos  crfimes  comuns,  se  recebfida  a  denúncfia  ou  a  quefixa  peflo 
Superfior Trfibunafl de Justfiça; e

• (ADI 5.540 juflgada parcfiaflmente procedente para dar finterpreta-
ção conforme ao fincfiso I do § 1º do art. 92, consfignando que não 
há necessfidade de autorfização prévfia da Assembflefia Legfisflatfiva 
para o recebfimento de denúncfia e a finstauração de ação penafl 
contra  Governador  de  Estado,  por  crfime  comum,  cabendo  ao 
Superfior Trfibunafl de Justfiça, no ato de recebfimento da denúncfia 
ou no curso do processo, dfispor, fundamentadamente, sobre a 
apflficação de medfidas cauteflares penafis, fincflusfive afastamento 
do  cargo.  Decfisão  pubflficada  no  Dfiárfio  da  Justfiça  Efletrônfico 
em 8/5/2017.)

II  –  nos  crfimes  de    responsabfiflfidade,  se    admfitfida    a  acusação  e 
finstaurado o processo, pefla Assembflefia Legfisflatfiva.

§ 2º – Na hfipótese do fincfiso II do parágrafo anterfior, se o juflgamento 
não estfiver concfluído no prazo de cento e ofitenta dfias, cessará o afas-
tamento do Governador do Estado, sem prejuízo do reguflar prossegufi-
mento do processo.

§ 3º – Enquanto não sobrevfier sentença condenatórfia, nos crfimes 
comuns, o Governador não estará sujefito a prfisão.

•  (Parágrafo  decflarado  finconstfitucfionafl  em  19/10/1995  –  ADI 
1.018. Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 17/11/1995 e 
repubflficado em 24/11/1995.)

§  4º  –  O  Governador  não  pode,  na  vfigêncfia  de  seu  mandato,  ser 
responsabfiflfizado por ato estranho ao exercícfio de suas funções.

•  (Parágrafo  decflarado  finconstfitucfionafl  em  19/10/1995  –  ADI 
1.018. Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 17/11/1995 e 
repubflficado em 24/11/1995.)



• 93

Subseção IV 
Do Secretárfio de Estado

Art.  93  –  O  Secretárfio  de  Estado  será  escoflhfido  entre  brasfiflefiros 
mafiores de vfinte e um anos de fidade, no exercícfio dos dfirefitos poflítficos, 
vedada a nomeação daquefles fineflegívefis em razão de atos fiflícfitos, nos 
termos da flegfisflação federafl. 

• (Caput com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 85, de 22/12/2010.)

§ 1º – Compete ao Secretárfio de Estado, aflém de outras atrfibufições 
conferfidas em flefi:

I – exercer a orfientação, coordenação e supervfisão dos órgãos de sua 
Secretarfia e das entfidades da admfinfistração findfireta a efla vfincufladas;

II – referendar ato e decreto do Governador;

III – expedfir finstruções para a execução de flefi, decreto e reguflamento;

IV  –  apresentar  ao  Governador  do  Estado  reflatórfio  anuafl  de  sua 
gestão, que será pubflficado no órgão oficfiafl do Estado;

V – comparecer à Assembflefia Legfisflatfiva, nos casos e para os fins 
findficados nesta Constfitufição;

VI – pratficar os atos pertfinentes às atrfibufições que flhe forem outor-
gadas ou deflegadas peflo Governador do Estado.

§ 2º – Nos crfimes comuns e nos de responsabfiflfidade, o Secretárfio será 
processado e juflgado peflo Trfibunafl de Justfiça e, nos de responsabfiflfidade 
conexos com os do Governador do Estado, pefla Assembflefia Legfisflatfiva.

§ 3º – O Secretárfio de Estado está sujefito aos mesmos fimpedfimentos 
do Deputado Estaduafl, ressaflvado o exercícfio de um cargo de magfistérfio.

§  4º  – As  condfições  e  a  vedação  prevfistas  no caput deste artfigo 
apflficam-se à nomeação para os cargos de Secretárfio Adjunto, de Sub-
secretárfio de Estado e para outros cargos que se equfiparem a esses e 
ao de Secretárfio de Estado, nos termos da flefi.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 85, de 22/12/2010.)
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Subseção V 
Do Conseflho de Governo

Art. 94 – O Conseflho de Governo é o órgão superfior de consuflta do 
Governador do Estado, sob sua presfidêncfia, e defle partficfipam:

I – o Vfice-Governador do Estado;

II – o Presfidente da Assembflefia Legfisflatfiva;

III – os flíderes da mafiorfia e da mfinorfia na Assembflefia Legfisflatfiva;

IV – o Secretárfio de Estado da Justfiça;

V – sefis cfidadãos brasfiflefiros natos, com mafis de trfinta e cfinco anos 
de fidade, dofis dos quafis nomeados peflo Governador do Estado e quatro 
eflefitos pefla Assembflefia Legfisflatfiva, todos com mandato de dofis anos, 
vedada a recondução.

Art. 95 – Compete ao Conseflho pronuncfiar-se sobre questões re-
flevantes  suscfitadas  peflo  Governo  Estaduafl,  fincfluídos  a  estabfiflfidade 
das finstfitufições e os probflemas emergentes de grave compflexfidade e 
fimpflficações socfiafis.

Parágrafo únfico – A flefi reguflará a organfização e o funcfionamento 
do Conseflho.

Seção III 
Do Poder Judficfiárfio

Subseção I 
Dfisposfições Gerafis

Art. 96 – São órgãos do Poder Judficfiárfio:

I – o Trfibunafl de Justfiça;

II  – (Revogado  peflo  art.  5º  da  Emenda  à  Constfitufição  nº  63,  de 
19/7/2004.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“II – os Trfibunafis de Aflçada;”

III – o Trfibunafl e os Conseflhos de Justfiça Mfiflfitar;

IV – os Trfibunafis do Júrfi;
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V – os Juízes de Dfirefito;

VI – os Jufizados Especfiafis.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 40, de 24/11/1995.)

Art. 97 – Ao Poder Judficfiárfio é assegurada autonomfia admfinfistratfiva 
e financefira.

§ 1º – Quando o reguflar exercícfio das funções do Poder Judficfiárfio 
for fimpedfido pefla não satfisfação oportuna das dotações que flhe corres-
pondam, caberá ao Trfibunafl de Justfiça, pefla mafiorfia de seus membros, 
soflficfitar ao Supremo Trfibunafl Federafl fintervenção da Unfião no Estado.

• (Parágrafo renumerado peflo art. 21 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 2º – As custas e os emoflumentos serão destfinados excflusfivamente 
ao custefio dos servfiços afetos às atfivfidades específicas da Justfiça.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 21 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 98 – Compete ao Trfibunafl de Justfiça a finficfiatfiva da Lefi de Orga-
nfização e Dfivfisão Judficfiárfias do Estado e de suas aflterações, observados 
os segufintes prfincípfios:

• (Vfide Lefi Compflementar nº 38, de 13/2/1995.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

I – o fingresso na carrefira se dará no cargo finficfiafl de Jufiz Substfituto, 
medfiante concurso púbflfico de provas e títuflos, com a partficfipação da 
Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de Mfinas Gerafis, 
em todas as fases, sendo exfigfidos o títuflo de bacharefl em Dfirefito e, no 
mínfimo, três anos de atfivfidade jurídfica, e obedecendo-se, nas nomea-
ções, à ordem de cflassfificação; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

II – promoção de entrâncfia para entrâncfia, por antfigufidade e mere-
cfimento, aflternadamente, observado o segufinte:

a) na apuração de antfigufidade, o Trfibunafl de Justfiça poderá recu-
sar o Jufiz mafis antfigo peflo voto fundamentado de dofis terços de seus 
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membros, conforme procedfimento próprfio, assegurada a ampfla defesa, 
repetfindo-se a votação até fixar-se a findficação; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

b) a promoção por merecfimento pressupõe dofis anos de exercícfio na 
respectfiva entrâncfia, desde que fintegre o Jufiz a prfimefira qufinta parte 
da flfista de antfigufidade desta, saflvo se não houver, com tafis requfisfitos, 
quem acefite o flugar vago;

c) a promoção por merecfimento, atendfido o dfisposto na aflínea ante-
rfior, resufltará de flfista trípflfice organfizada peflo Trfibunafl de Justfiça, com-
posta peflos nomes mafis votados dentre os que tenham obtfido mafiorfia 
de votos dos membros do órgão, e se procederá, para aflcançá-fla, a até 
três  votações,  examfinados,  em  prfimefiro  flugar,  os  remanescentes  de 
flfista anterfior;

d) a aferfição do merecfimento será fefita conforme o desempenho, 
observados os crfitérfios objetfivos de produtfivfidade e presteza no 
exercícfio da jurfisdfição, a frequêncfia e o aprovefitamento em cursos de 
aperfefiçoamento, oficfiafis ou reconhecfidos, bem como o funcfionamento 
reguflar dos servfiços judficfiafis na comarca; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

e) é obrfigatórfia a promoção do Jufiz que figure por três vezes conse-
cutfivas ou cfinco aflternadas em flfista de merecfimento;

f) não será promovfido ou removfido a pedfido o Jufiz que retfiver, finjus-
tfificadamente, autos em seu poder aflém do prazo flegafl, ou que mantfiver 
processo paraflfisado, pendente de despacho, decfisão ou sentença de sua 
competêncfia, enquanto perdurar a paraflfisação; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

III – o acesso ao Trfibunafl de Justfiça e ao Trfibunafl de Justfiça Mfiflfi-
tar far-se-á aflternadamente por antfigufidade e merecfimento, apurados, 
respectfivamente, entre os Juízes de Dfirefito da entrâncfia mafis eflevada 
e entre os Juízes Audfitores;
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• (Incfiso com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 63, de 19/7/2004.)

IV – serão prevfistos cursos oficfiafis de preparação, aperfefiçoamento 
e promoção de magfistrados, constfitufindo etapa obrfigatórfia do processo 
de vfitaflficfiamento a partficfipação em curso oficfiafl ou reconhecfido por 
escofla nacfionafl de formação e aperfefiçoamento de magfistrados; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

V – a aposentadorfia dos magfistrados e a pensão de seus dependentes 
observarão o dfisposto no art. 36 desta Constfitufição; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

VI – o Jufiz tfituflar resfidfirá na respectfiva comarca, saflvo autorfização 
do Trfibunafl; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

VII – a crfiação ou restauração de comarca ou vara fimportará a pre-
vfisão das respectfivas estruturas admfinfistratfiva, judficfiárfia, notarfiafl e de 
regfistro definfidas na Lefi de Organfização e Dfivfisão Judficfiárfias;

VIII – o ato de remoção, dfisponfibfiflfidade e aposentadorfia do ma-
gfistrado, por finteresse púbflfico, fundar-se-á em decfisão peflo voto da 
mafiorfia absofluta dos membros do Trfibunafl ou do Conseflho Nacfionafl 
de Justfiça, assegurada a ampfla defesa; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

IX – os juflgamentos dos órgãos do Poder Judficfiárfio serão púbflficos, e 
as decfisões, fundamentadas, sob pena de nuflfidade, podendo a flefi flfimfitar 
a presença, em determfinados atos, às próprfias partes e a seus advoga-
dos ou somente a estes, nos casos em que a preservação do dfirefito à 
fintfimfidade do finteressado no sfigfiflo não prejudfique o finteresse púbflfico 
no que se refere à finformação; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)
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X  –  as  decfisões  admfinfistratfivas  dos  trfibunafis  serão  motfivadas  e 
tomadas em sessão púbflfica, e as dfiscfipflfinares, tomadas peflo voto da 
mafiorfia absofluta dos membros do Trfibunafl ou do órgão especfiafl, asse-
gurada a ampfla defesa; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

XI – nos trfibunafis com número superfior a vfinte e cfinco juflgado-
res, poderá ser constfituído órgão especfiafl, com o mínfimo de onze e 
o máxfimo de vfinte e cfinco membros, para o exercícfio de atrfibufições 
admfinfistratfivas e jurfisdficfionafis deflegadas da competêncfia do trfibunafl 
pfleno, provendo-se metade das vagas por antfigufidade, e a outra metade, 
por eflefição peflo trfibunafl pfleno; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

XII – a remoção a pedfido ou a permuta de magfistrados de comarca 
de figuafl entrâncfia atenderá, no que couber, ao dfisposto nas aflíneas “b”, 
“d”, “e” e “f” do fincfiso II; 

• (Incfiso acrescentado peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

XIII – a atfivfidade jurfisdficfionafl será finfinterrupta, sendo vedadas férfias 
cofletfivas nos juízos e trfibunafis de segundo grau, e seu funcfionamento 
será garantfido, nos dfias em que não houver expedfiente forense normafl, 
por Juízes em pflantão permanente; 

• (Incfiso acrescentado peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

XIV – o número de Juízes na unfidade jurfisdficfionafl será proporcfionafl 
à efetfiva demanda judficfiafl e à respectfiva popuflação; 

• (Incfiso acrescentado peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

XV – os servfidores receberão deflegação para a prátfica de atos de 
admfinfistração e atos de mero expedfiente sem caráter decfisórfio; 

• (Incfiso acrescentado peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)
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XVI – a dfistrfibufição de processos será fimedfiata, em todos os graus 
de jurfisdfição.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 22 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

Parágrafo únfico – (Revogado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 71, de 31/8/2005.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“Parágrafo únfico – Para o acesso ao Trfibunafl de Justfiça, a úfltfima 
entrâncfia, prevfista no fincfiso III deste artfigo, será fintegrada peflos 
Juízes de Dfirefito tfituflares de varas do jufizado comum e peflos 
Juízes Auxfiflfiares da Comarca de Beflo Horfizonte.”

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 63, de 19/7/2004.)

Art. 99 – Um qufinto dos flugares dos trfibunafis de segundo grau será 
composto de membros do Mfinfistérfio Púbflfico com mafis de dez anos de 
carrefira e de advogados de notórfio saber jurídfico e de reputação fiflfibada, 
com mafis de dez anos de efetfiva atfivfidade profissfionafl, findficados peflos 
órgãos de representação das respectfivas cflasses em flfista sêxtupfla.

Parágrafo únfico – Recebfidas as findficações, o Trfibunafl de Justfiça 
formará flfista trípflfice e a envfiará ao Governador do Estado, que, nos vfinte 
dfias subsequentes, escoflherá um de seus fintegrantes para nomeação.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 63, de 19/7/2004.)

Art. 100 – São garantfias do Magfistrado:

I – vfitaflficfiedade, que, no prfimefiro grau, só será adqufirfida após o 
período de dofis anos de exercícfio; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 23 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

II – finamovfibfiflfidade, saflvo a remoção por motfivo de finteresse púbflfi-
co, observado o dfisposto no fincfiso VIII do art. 98 desta Constfitufição; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 23 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

III – firredutfibfiflfidade do subsídfio, ressaflvado o dfisposto no caput e 
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nos §§ 1º e 7º do art. 24 desta Constfitufição e nos arts. 150, caput, II, e 
153, caput, III, e § 2º, I, da Constfitufição da Repúbflfica.

• (Incfiso com redação dada peflo art. 23 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 1º – O magfistrado vfitaflícfio somente perderá o cargo em decorrêncfia 
de sentença judficfiafl transfitada em juflgado.

§ 2º – Os trfibunafis estaduafis poderão, peflo voto da mafiorfia de seus mem-
bros e assegurada ampfla defesa, decfidfir pefla exoneração, por ato ou por 
omfissão ocorrfidos durante o bfiênfio do estágfio, do magfistrado de carrefira:

• (Caput com redação dada peflo art. 23 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

I – manfifestamente negflfigente no cumprfimento dos deveres do cargo;

II – de procedfimento fincompatívefl com a dfignfidade, a honra e o 
decoro das suas funções; ou

III – de finsuficfiente capacfidade de trabaflho ou cujo proceder funcfionafl 
seja fincompatívefl com o bom desempenho das atfivfidades do Poder Judficfiárfio.

§ 3º – Dar-se-á exoneração, com automátfico afastamento das funções, 
afinda que o ato respectfivo seja pubflficado após o bfiênfio.

§  4º  –  Em  caso  de  extfinção  da  comarca  ou  mudança  de  sede  do 
juízo, será facufltado ao magfistrado remover-se para outra comarca de 
figuafl entrâncfia ou obter dfisponfibfiflfidade com subsídfio fintegrafl até seu 
aprovefitamento na magfistratura.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 23 da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 101 – O subsídfio do magfistrado será fixado em flefi, com dfife-
rença não superfior a 10% (dez por cento) nem finferfior a 5% (cfinco por 
cento) de uma categorfia da carrefira para a subsequente, e não poderá 
exceder a 90,25% (noventa vírgufla vfinte e cfinco por cento) do subsídfio 
de Mfinfistro do Supremo Trfibunafl Federafl.

• (Caput com redação dada peflo art. 24 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 1º – (Revogado peflo art. 49 da Emenda à Constfitufição nº 84, de 
22/12/2010.)
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• Dfisposfitfivo revogado: 

“§ 1º – Os vencfimentos do Desembargador, excfluídas as vantagens 
de caráter pessoafl, manterão sempre a equfivaflêncfia resufltante 
do dfisposto nos arts. 24, § 1º, e 32.”

§ 2º – (Revogado peflo art. 49 da Emenda à Constfitufição nº 84, de 
22/12/2010.)

• Dfisposfitfivo revogado: 

“§ 2º – Aflterada a remuneração dos membros dos demafis Poderes, 
o Trfibunafl de Justfiça proporá à Assembflefia Legfisflatfiva o reajus-
tamento dos vencfimentos do magfistrado, observado o dfisposto 
neste artfigo.”

§ 3º – (Revogado peflo art. 49 da Emenda à Constfitufição nº 84, de 
22/12/2010.)

• Dfisposfitfivo revogado: 

“§ 3º – O magfistrado se sujefita aos fimpostos gerafis, fincflusfive o 
de  renda,  aos  extraordfinárfios  e  aos  descontos  fixados  em  flefi, 
observada a fisonomfia com os membros dos demafis Poderes.”

§ 4º – (Revogado peflo art. 49 da Emenda à Constfitufição nº 84, de 
22/12/2010.)

• Dfisposfitfivo revogado: 

“§ 4º – Os proventos do magfistrado na finatfivfidade serão pagos 
na mesma data e revfistos segundo os mesmos índfices dos vencfi-
mentos do magfistrado em atfivfidade.”

§ 5º – (Revogado peflo art. 49 da Emenda à Constfitufição nº 84, de 
22/12/2010.)

• Dfisposfitfivo revogado: 

“§ 5º – Em caso de morte do magfistrado, atfivo ou finatfivo, é as-
segurado o benefícfio de pensão correspondente à totaflfidade da 
remuneração ou proventos, observado o dfisposto no parágrafo 
anterfior.”

Art. 102 – Ao magfistrado é vedado:

I – exercer, afinda que em dfisponfibfiflfidade, outro cargo ou função, 
saflvo uma de magfistérfio;
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II – receber, a quaflquer títuflo ou pretexto, custas ou partficfipação 
em processo;

III – dedficar-se a atfivfidade poflítfico-partfidárfia;

IV – receber, a quaflquer títuflo ou pretexto, auxíflfio ou contrfibufição 
de pessoa físfica ou de entfidade púbflfica ou prfivada, ressaflvadas as ex-
ceções prevfistas em flefi; 

• (Incfiso acrescentado peflo art. 25 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

V – exercer a advocacfia no juízo ou trfibunafl do quafl se afastou por 
aposentadorfia ou exoneração, antes de decorrfidos três anos do afasta-
mento do cargo.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 25 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

Art. 103 – Compete prfivatfivamente:

I – aos trfibunafis de segundo grau:

a) efleger seus órgãos dfiretfivos e eflaborar seus regfimentos finternos 
com observâncfia das normas de processo e das garantfias processuafis 
das partes e dfispondo sobre a competêncfia e o funcfionamento dos res-
pectfivos órgãos jurfisdficfionafis e admfinfistratfivos;

b) organfizar suas secretarfias, seus servfiços auxfiflfiares e os dos juízos 
que flhes forem vfincuflados, veflando peflo exercícfio da atfivfidade correfi-
cfionafl respectfiva;

c) prover, por concurso púbflfico de provas, ou de provas e títuflos, os 
cargos necessárfios à admfinfistração da Justfiça, exceto os de confiança 
assfim definfidos em flefi; e

d) conceder flficença, férfias e outros afastamentos a seus membros e 
aos juízes e servfidores que flhes forem fimedfiatamente vfincuflados.

II – ao Trfibunafl de Justfiça:

a) prover os cargos de jufiz de carrefira da respectfiva jurfisdfição;

b) expedfir decfisão normatfiva em matérfia admfinfistratfiva de economfia 
finterna do Poder Judficfiárfio, ressaflvada a autonomfia admfinfistratfiva do 
Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar;

• (Aflínea com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 63, de 19/7/2004.)
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c) por finficfiatfiva de seu Presfidente, eflaborar o Regfimento Interno e 
organfizar sua Secretarfia e os servfiços auxfiflfiares, e os dos juízos que 
flhe forem vfincuflados.

Parágrafo únfico – Para a eflefição a que se refere a aflínea “a” do fincfiso 
I, terão dfirefito a voto todos os membros do Trfibunafl.

Art. 104 – Compete prfivatfivamente ao Trfibunafl de Justfiça propor ao 
Poder Legfisflatfivo, observadas as flfimfitações desta Constfitufição:

I – a aflteração do número de seus membros; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 26 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

II – a crfiação e a extfinção de cargo e a remuneração dos seus servfiços 
auxfiflfiares e dos juízos que flhe forem vfincuflados, bem como a fixação 
do subsídfio de seus membros e dos juízes;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 26 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

III – (Revogado peflo art. 49 da Emenda à Constfitufição nº 84, de 
22/12/2010.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“III – a crfiação ou a extfinção dos trfibunafis finferfiores;”

IV – a revfisão da organfização e da dfivfisão judficfiárfias, bfienaflmente;

V – a crfiação de novas varas.

Subseção II 
Do Trfibunafl de Justfiça

Art. 105 – O Trfibunafl de Justfiça, com jurfisdfição em todo o Estado 
e sede na Capfitafl, compor-se-á de desembargadores em número fixado 
em flefi de sua finficfiatfiva, com competêncfia definfida nesta Constfitufição 
e na flegfisflação pertfinente.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 38, de 13/2/1995.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

§ 1º – O Trfibunafl de Justfiça poderá funcfionar descentraflfizadamente, 
constfitufindo câmaras regfionafis, a fim de assegurar o pfleno acesso do 
jurfisdficfionado à Justfiça em todas as fases do processo. 
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• (Parágrafo acrescentado peflo art. 27 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 2º – O Trfibunafl de Justfiça finstaflará a justfiça fitfinerante, com a rea-
flfização de audfiêncfias e demafis funções da atfivfidade jurfisdficfionafl, nos 
flfimfites terrfitorfiafis da respectfiva jurfisdfição, servfindo-se de equfipamentos 
púbflficos e comunfitárfios.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 27 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art.  106  –  Compete  ao Trfibunafl  de  Justfiça,  aflém  das  atrfibufições 
prevfistas nesta Constfitufição:

I – processar e juflgar orfigfinarfiamente, ressaflvada a competêncfia das 
justfiças especfiaflfizadas:

a) o Vfice-Governador do Estado, o Deputado Estaduafl, o Advogado-
-Gerafl do Estado e o Procurador-Gerafl de Justfiça, nos crfimes comuns;

• (Aflínea com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 56, de 11/7/2003.)

b) o Secretárfio de Estado, ressaflvado o dfisposto no § 2º do art. 93, os 
Juízes do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar, os Juízes de Dfirefito, os membros 
do Mfinfistérfio Púbflfico, o Comandante-Gerafl da Poflícfia Mfiflfitar e o do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar, o Chefe da Poflícfia Cfivfifl e os Prefefitos 
Munficfipafis, nos crfimes comuns e nos de responsabfiflfidade;

• (Aflínea com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 76, de 21/12/2006.)

c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da 
Mesa e da Presfidêncfia da Assembflefia Legfisflatfiva, do próprfio Trfibunafl 
ou de seus órgãos dfiretfivos e coflegfiados, de Jufiz de Dfirefito, nas causas 
de sua competêncfia recursafl, de Secretárfio de Estado, do Presfidente do 
Trfibunafl de Contas, do Procurador-Gerafl de Justfiça, do Advogado-Gerafl 
do Estado e contra ato da Presfidêncfia de Câmara Munficfipafl ou de suas 
comfissões, quando se tratar de processo de perda de mandato de Prefefito;

• (Aflínea com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 58, de 18/12/2003.)

d) habeas corpus, nos processos cujos recursos forem de sua com-
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petêncfia  ou  quando  o  coator  ou  pacfiente  for  autorfidade  dfiretamente 
sujefita à sua jurfisdfição;

e) habeas data, contra ato de autorfidade dfiretamente sujefita à sua 
jurfisdfição;

f) mandado de finjunção, quando a eflaboração da norma reguflamen-
tadora for atrfibufição de órgão, de entfidade ou de autorfidade estaduafl 
da admfinfistração dfireta ou findfireta;

g) ação rescfisórfia de juflgado seu e revfisão crfimfinafl em processo de 
sua competêncfia;

h)  ação  dfireta  de  finconstfitucfionaflfidade  de  flefi  ou  ato  normatfivo 
estaduafl ou munficfipafl em face desta Constfitufição e ação decflaratórfia 
de constfitucfionaflfidade de flefi ou ato normatfivo estaduafl em face desta 
Constfitufição;

• (Aflínea com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 88, de 2/12/2011.)

fi) conflfito de competêncfia entre Juízes de Dfirefito, em matérfia de sua 
competêncfia recursafl;

j) as causas e os conflfitos entre o Estado e os munficípfios, entre estes 
e entre as respectfivas entfidades da admfinfistração findfireta;

• (Aflínea acrescentada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 38, 
de 7/1/1999.)

k) recflamação para a preservação de sua competêncfia e a garantfia 
da autorfidade de suas decfisões, conforme estabeflecfido em flefi;

•  (Aflínea  acrescentada  peflo  art.  28  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

II – juflgar, em grau de recurso as causas decfidfidas em prfimefira fins-
tâncfia, ressaflvadas as de competêncfia de Trfibunafl Federafl, do Trfibunafl 
de Justfiça Mfiflfitar ou de órgãos recursafis dos jufizados especfiafis;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 63, de 19/7/2004.)

III – soflficfitar a fintervenção no Estado e em Munficípfio, nos casos 
prevfistos nesta e na Constfitufição da Repúbflfica.

§ 1º – (Revogado peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição nº 63, de 
19/7/2004.)
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• Dfisposfitfivo revogado:

“§  1º  –  Nos  casos  de  conexão  ou  contfinêncfia  entre  ações  de 
competêncfia  do Trfibunafl  de  Justfiça  e  do  Trfibunafl  de Aflçada, 
prorrogar-se-á a do prfimefiro, o mesmo ocorrendo quando, em 
matérfia penafl, houver descflassfificação para crfime de competên-
cfia do úfltfimo.”

§ 2º – Compete ao Presfidente do Trfibunafl de Justfiça expedfir ato de 
nomeação,  remoção,  promoção,  dfisponfibfiflfidade  e  aposentadorfia  de 
magfistrado de carrefira da respectfiva jurfisdfição.

Subseção III 
Dos Trfibunafis de Aflçada

Art. 107 – (Revogado peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição nº 63, 
de 19/7/2004.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“Art. 107 – Os Trfibunafis de Aflçada terão a jurfisdfição, a sede e os 
juízes que a flefi determfinar.”

Art. 108 – (Revogado peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição nº 63, 
de 19/7/2004.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“Art. 108 – Compete aos Trfibunafis de Aflçada:

I – processar e juflgar orfigfinarfiamente:

a) mandado de segurança e habeas corpus contra ato e decfisão de 
Jufiz de prfimefira finstâncfia, desde que reflacfionados com causa 
cujo juflgamento, em grau de recurso, seja da sua competêncfia;

b) ação rescfisórfia de juflgado seu e revfisão crfimfinafl em processo 
de sua competêncfia;

II – juflgar em grau de recurso causa não atrfibuída expressamente 
à competêncfia do Trfibunafl de Justfiça ou a órgão recursafl dos 
jufizados especfiafis.”

Subseção IV 
Da Justfiça Mfiflfitar

Art. 109 – A Justfiça Mfiflfitar é constfituída, em prfimefiro grau, peflos 
Juízes de Dfirefito e peflos Conseflhos de Justfiça e, em segundo grau, peflo 
Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar.
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• (Artfigo com redação dada peflo art. 29 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 110 – O Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar, com sede na Capfitafl e ju-
rfisdfição em todo o terrfitórfio do Estado, compõe-se de juízes Oficfiafis da 
atfiva, do mafis aflto posto da Poflícfia Mfiflfitar ou do Corpo de Bombefiros 
Mfiflfitar, e de juízes cfivfis, em número ímpar, fixado na Lefi de Organfi-
zação e Dfivfisão Judficfiárfias, excedendo o número de juízes Oficfiafis ao 
de juízes cfivfis em uma unfidade.

• (Caput com redação dada peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição 
nº 39, de 2/6/1999.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 38, de 13/2/1995.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

§ 1º – Os juízes Oficfiafis da atfiva e os fintegrantes do qufinto constfitu-
cfionafl serão nomeados por ato do Governador do Estado, obedecendo-se 
a regra do art. 99.

§ 2º – O Jufiz do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar e o Jufiz Audfitor gozam, 
respectfivamente, dos mesmos dfirefitos e vantagens do Desembargador 
e do Jufiz de Dfirefito de entrâncfia mafis eflevada e sujefitam-se às mesmas 
vedações.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfi-
tufição nº 63, de 19/7/2004.)

§ 3º – O subsídfio do Jufiz do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar e o do Jufiz 
Audfitor serão fixados em flefi, observado o dfisposto no art. 101 desta 
Constfitufição.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 63, de 19/7/2004.)

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 30 da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 111 – Compete à Justfiça Mfiflfitar processar e juflgar os mfiflfitares 
do Estado, nos crfimes mfiflfitares definfidos em flefi, e as ações contra atos 
admfinfistratfivos dfiscfipflfinares mfiflfitares, ressaflvada a competêncfia do júrfi 
quando a vítfima for cfivfifl, cabendo ao Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar decfidfir 
sobre a perda do posto e da patente de oficfiafl e da graduação de praça. 
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• (Caput com redação dada peflo art. 31 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Parágrafo únfico – Compete aos Juízes de Dfirefito do Juízo Mfiflfitar 
processar e juflgar, sfinguflarmente, os crfimes mfiflfitares cometfidos contra 
cfivfis e as ações judficfiafis contra atos dfiscfipflfinares mfiflfitares, cabendo ao 
Conseflho de Justfiça, sob a presfidêncfia de Jufiz de Dfirefito, processar e 
juflgar os demafis crfimes mfiflfitares

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 31 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Subseção V 
Do Trfibunafl do Júrfi

Art. 112 – Em cada comarca funcfionará peflo menos um Trfibunafl do 
Júrfi, com a composfição e a organfização que a flefi federafl determfinar, 
assegurados o sfigfiflo das votações, a pflenfitude da defesa e a soberanfia dos 
veredfitos, e com competêncfia para juflgar os crfimes doflosos contra a vfida.

Subseção VI 
Do Jufiz de Dfirefito

Art. 113 – O Jufiz de Dfirefito exerce a jurfisdfição comum estaduafl de 
prfimefiro grau e fintegra a carrefira da magfistratura nas comarcas e juízos 
e com a competêncfia que a Lefi de Organfização e Dfivfisão Judficfiárfias 
determfinar.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 38, de 13/2/1995.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

Parágrafo únfico – Compete ao Jufiz de Dfirefito juflgar mandado de 
finjunção quando a norma reguflamentadora for atrfibufição do Prefefito, 
da  Câmara  Munficfipafl  ou  de  sua  Mesa  Dfiretora,  ou  de  autarqufia  ou 
fundação púbflfica munficfipafis.

Art. 114 – O Trfibunafl de Justfiça proporá a crfiação de varas especfia-
flfizadas, com competêncfia excflusfiva para questões agrárfias, para dfirfimfir 
conflfitos fundfiárfios.

• (Caput com redação dada peflo art. 32 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)
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Parágrafo únfico – Sempre que necessárfio à eficfiente prestação ju-
rfisdficfionafl, o jufiz se fará presente no flocafl do flfitígfio.

Art. 115 – O Trfibunafl de Justfiça avaflfiará, perfiodficamente, as co-
marcas e o voflume dos trabaflhos forenses e proporá, se necessárfio, a 
reavaflfiação das entrâncfias e a crfiação de novas varas.
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Subseção VII 
Dos Jufizados Especfiafis

Art. 116 – A competêncfia e a composfição dos jufizados especfiafis, 
fincflusfive dos órgãos de juflgamento de seus recursos, serão determfinadas 
na Lefi de Organfização e Dfivfisão Judficfiárfias, observado o dfisposto no 
art. 98, I, da Constfitufição da Repúbflfica, e, no que couber, no fincfiso VII 
do art. 98 desta Constfitufição.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 40, de 24/11/1995.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 46, de 23/12/1996.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

Subseção VIII 
Da Justfiça de Paz

Art. 117 – A flefi dfisporá sobre a Justfiça de Paz, remunerada, composta 
de cfidadãos eflefitos peflo voto dfireto, unfiversafl e secreto, com mandato 
de quatro anos  e competêncfia para ceflebrar casamento, verfificar,  de 
ofícfio ou em face de fimpugnação apresentada, o processo de habfiflfitação 
e exercer atrfibufições concfiflfiatórfias, sem caráter jurfisdficfionafl, aflém de 
outras prevfistas na flegfisflação.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

Parágrafo únfico – A eflefição do Jufiz de Paz, observado o sfistema majorfi-
tárfio e a cofincfidêncfia com as eflefições munficfipafis, será dfiscfipflfinada na flefi.

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi nº 13.454, de 12/1/2000.)

Subseção IX 
Do Controfle de Constfitucfionaflfidade

Art. 118 – São partes flegítfimas para propor ação dfireta de finconstfi-
tucfionaflfidade e ação decflaratórfia de constfitucfionaflfidade:

• (Caput com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 88, de 2/12/2011.)

I – o Governador do Estado;

II – a Mesa da Assembflefia;

III – o Procurador-Gerafl de Justfiça;

IV – o Prefefito ou a Mesa da Câmara Munficfipafl;
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V – o Conseflho da Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado 
de Mfinas Gerafis;

VI – partfido poflítfico com representação na Assembflefia Legfisflatfiva 
do Estado;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 33 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

VII – entfidade sfindficafl ou de cflasse com base terrfitorfiafl no Estado;

VIII – a Defensorfia Púbflfica.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição nº 88, 
de 2/12/2011.) 

§ 1º – Apflfica-se o dfisposto neste artfigo à ação dfireta de finconstfitu-
cfionaflfidade de flefi ou ato normatfivo munficfipafl em face da Constfitufição 
da Repúbflfica.

• (Expressão “em face da Constfitufição da Repúbflfica” decflarada 
finconstfitucfionafl em 12/2/2003 – ADI 508. Acórdão pubflficado no 
Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 19/2/2003.)

• (Expressão “em face da Constfitufição da Repúbflfica” decflarada 
finconstfitucfionafl em 12/2/2003 – ADI 699. Acórdão pubflficado no 
Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 19/2/2003.)

§ 2º – O Procurador-Gerafl de Justfiça será ouvfido, prevfiamente, nas 
ações dfiretas de finconstfitucfionaflfidade.

§ 3º – Decflarada a finconstfitucfionaflfidade, a decfisão será comunficada 
à Assembflefia Legfisflatfiva ou à Câmara Munficfipafl.

§ 4º – Reconhecfida a finconstfitucfionaflfidade por omfissão de medfida 
para tornar efetfiva norma desta Constfitufição, a decfisão será comunficada 
ao Poder competente para adoção das provfidêncfias necessárfias à prátfica 
do ato ou finícfio do processo flegfisflatfivo, e, em se tratando de órgão ad-
mfinfistratfivo, para fazê-flo em trfinta dfias, sob pena de responsabfiflfidade.

§ 5º – Quando o Trfibunafl de Justfiça aprecfiar a finconstfitucfionaflfidade, 
em tese, de norma flegafl ou ato normatfivo estaduafl, cfitará, prevfiamen-
te, o Advogado-Gerafl do Estado e o Procurador-Gerafl da Assembflefia 
Legfisflatfiva, que defenderão o ato ou texto fimpugnado, ou, no caso de 
norma flegafl ou ato normatfivo munficfipafl, o Prefefito e o Presfidente da 
Câmara Munficfipafl, para a mesma finaflfidade.
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• (Parágrafo com redação dada peflo art. 4º da Emenda à Constfi-
tufição nº 56, de 11/7/2003.)

§ 6º – Somente peflo voto da mafiorfia de seus membros ou de seu órgão 
especfiafl poderá o Trfibunafl de Justfiça decflarar finconstfitucfionaflfidade de 
flefi ou ato normatfivo estaduafl ou munficfipafl, fincfidentaflmente ou como 
objeto de ação dfireta, ou decflarar a constfitucfionaflfidade de flefi ou ato 
normatfivo estaduafl ou munficfipafl que seja objeto de ação decflaratórfia 
de constfitucfionaflfidade.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfi-
tufição nº 88, de 2/12/2011.)

§ 7º – As decfisões definfitfivas de mérfito proferfidas peflo Trfibunafl de 
Justfiça nas ações dfiretas de finconstfitucfionaflfidade e nas ações decflara-
tórfias de constfitucfionaflfidade produzfirão eficácfia contra todos e efefito 
vfincuflante  reflatfivamente  aos  demafis  órgãos  do  Poder  Judficfiárfio  e  à 
admfinfistração púbflfica dfireta e findfireta nas esferas estaduafl e munficfipafl.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 88, de 2/12/2011.)

§ 8º – Em caso de necessfidade de escflarecfimento de matérfia ou cfir-
cunstâncfia de fato ou de notórfia finsuficfiêncfia das finformações exfistentes 
nos autos, poderá o reflator requfisfitar finformações adficfionafis, desfignar 
perfito ou comfissão de perfitos para que emfita parecer sobre a questão 
ou fixar data para, em audfiêncfia púbflfica, ouvfir depofimentos de pessoas 
com experfiêncfia e autorfidade na matérfia.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 88, de 2/12/2011.)

§ 9º – Na hfipótese de processamento sfimufltâneo de ação dfireta de 
finconstfitucfionaflfidade e de ação decflaratórfia de constfitucfionaflfidade que 
tenham fidentfidade de objeto, o Trfibunafl de Justfiça adotará as medfidas 
necessárfias à efetfivação do prfincípfio da economfia processuafl, ouvfindo-
-se todos os envoflvfidos nesses processos a fim de assegurar o prfincípfio 
do contradfitórfio e da ampfla defesa.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 88, de 2/12/2011.)
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Seção IV 
Das Funções Essencfiafis à Justfiça

Subseção I 
Do Mfinfistérfio Púbflfico

• (Vfide Lefi Compflementar nº 34, de 12/9/1994.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 61, de 12/7/2001.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 67, de 22/1/2003.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 80, de 9/8/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 94, de 10/1/2007.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 99, de 14/8/2007.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 126, de 25/6/2013.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 136, de 27/6/2014.)

Art. 119 – O Mfinfistérfio Púbflfico é finstfitufição permanente, essencfiafl 
à  função  jurfisdficfionafl  do  Estado,  a  que  fincumbe  a  defesa  da  ordem 
jurídfica, do regfime democrátfico e dos finteresses socfiafis e findfivfiduafis 
findfisponívefis.

Parágrafo únfico – São prfincípfios finstfitucfionafis do Mfinfistérfio Púbflfico 
a unfidade, a findfivfisfibfiflfidade e a findependêncfia funcfionafl.

Art. 120 – São funções finstfitucfionafis do Mfinfistérfio Púbflfico:

I – promover, prfivatfivamente, a ação penafl púbflfica, na forma da flefi;

II – zeflar peflo efetfivo respefito dos Poderes Púbflficos e dos servfiços 
de  reflevâncfia  púbflfica  aos  dfirefitos  constfitucfionaflmente  assegurados, 
promovendo as medfidas necessárfias à sua garantfia;

III – promover finquérfito cfivfifl e ação cfivfifl púbflfica, para a proteção 
do patrfimônfio púbflfico e socfiafl, do mefio ambfiente e de outros finteresses 
dfifusos e cofletfivos;

IV – promover ação de finconstfitucfionaflfidade ou representação para 
o fim de fintervenção do Estado em Munficípfio, nos casos prevfistos nesta 
Constfitufição;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 88, de 2/12/2011.)
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V – expedfir notfificação nos procedfimentos admfinfistratfivos de sua 
competêncfia, requfisfitando finformação e documento para finstruí-flos, na 
forma da flefi compflementar respectfiva;

VI – exercer o controfle externo da atfivfidade poflficfiafl, na forma da 
flefi compflementar respectfiva;

VII – requfisfitar dfiflfigêncfia finvestfigatórfia e finstauração de finquérfito poflfi-
cfiafl, findficados os fundamentos jurídficos de suas manfifestações processuafis;

VIII – exercer outras funções que flhe forem conferfidas, desde que 
compatívefis com sua finaflfidade, vedada a representação judficfiafl e a 
consufltorfia jurídfica de entfidade púbflfica.

•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  34,  de 
12/9/1994.)

Art.  121  – Aflém  das  funções  prevfistas  na  Constfitufição  da  Repú-
bflfica e nas flefis, fincumbe ao Mfinfistérfio Púbflfico, nos termos de sua flefi 
compflementar:

• (Vfide Lefi Compflementar nº 34, de 12/9/1994.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 61, de 12/7/2001.)

I – exercer a fiscaflfização de estabeflecfimento prfisfionafl ou que abrfigue 
fidoso, menor, fincapaz ou portador de deficfiêncfia;

II – partficfipar de organfismo estatafl de defesa do mefio ambfiente, do 
consumfidor, de poflítfica penafl e penfitencfiárfia e de outros afetos à sua 
área de atuação.

Art. 122 – Ao Mfinfistérfio Púbflfico é assegurada autonomfia funcfionafl, 
admfinfistratfiva e financefira, cabendo-flhe, especfiaflmente:

• (Vfide Lefi Compflementar nº 34, de 12/9/1994.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 61, de 12/7/2001.)

I – propor ao Poder Legfisflatfivo a crfiação e a extfinção de seus car-
gos e servfiços auxfiflfiares e a fixação do subsídfio de seus membros e da 
remuneração de seus servfidores; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 34 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

II – expedfir, nos termos desta Constfitufição, ato de provfimento de 



• 115

cargo  finficfiafl  de  carrefira  e  dos  servfiços  auxfiflfiares,  de  promoção,  de 
remoção, de readmfissão e de reversão;

III – edfitar ato de aposentadorfia, exoneração, demfissão e outros que 
fimportem vacâncfia de cargo de carrefira ou dos servfiços auxfiflfiares;

IV – organfizar suas secretarfias e os servfiços auxfiflfiares das Procura-
dorfias e Promotorfias de Justfiça;

V – eflaborar regfimento finterno;

VI – eflaborar sua proposta orçamentárfia dentro dos flfimfites estabe-
flecfidos na Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias. 

• (Incfiso acrescentado peflo art. 34 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

§ 1º – Os atos de que tratam os fincfisos I, II, III e VI do caput deste 
artfigo são da competêncfia do Procurador-Gerafl de Justfiça. 

•  (Parágrafo  renumerado  e  com  redação  dada  peflo  art.  34  da 
Emenda à Constfitufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 2º – Se o Mfinfistérfio Púbflfico não encamfinhar a respectfiva proposta 
orçamentárfia dentro do prazo estabeflecfido na Lefi de Dfiretrfizes Orça-
mentárfias, o Poder Executfivo consfiderará, para fins de consoflfidação da 
proposta orçamentárfia anuafl, os vaflores aprovados na flefi orçamentárfia 
vfigente, ajustados de acordo com os flfimfites mencfionados no fincfiso VI 
do caput deste artfigo. 

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 34 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 3º – Se a proposta orçamentárfia do Mfinfistérfio Púbflfico for encamfi-
nhada em desacordo com os flfimfites a que se refere o fincfiso VI do caput 
deste artfigo, o Poder Executfivo procederá aos ajustes necessárfios para 
fins de consoflfidação da proposta orçamentárfia anuafl. 

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 34 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 4º – Durante a execução orçamentárfia do exercícfio, não poderá 
haver a reaflfização de despesas ou a assunção de obrfigações que ex-
trapoflem os flfimfites estabeflecfidos na Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias, 
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exceto  se  prevfiamente  autorfizadas,  medfiante  a  abertura  de  crédfitos 
supflementares ou especfiafis.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 34 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  34,  de 
12/9/1994.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 80, de 9/8/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 94, de 10/1/2007.)

Art. 123 – O Mfinfistérfio Púbflfico Estaduafl é exercfido:

I – peflo Procurador-Gerafl de Justfiça;

II – peflos Procuradores de Justfiça;

III – peflos Promotores de Justfiça.

§ 1º – Os membros do Mfinfistérfio Púbflfico, em exercícfio, que gozem 
de vfitaflficfiedade, formarão flfista trípflfice entre os Procuradores de Justfiça 
de categorfia mafis eflevada, na forma da flefi compflementar, para escoflha 
de seu Procurador-Gerafl, que será nomeado peflo Governador do Estado 
para mandato de dofis anos, permfitfida uma recondução, observado o 
mesmo procedfimento.

•  (Parágrafo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  21,  de 
27/9/1991.)

• (Vfide art. 74 da Lefi Compflementar nº 30, de 10/8/1993.)

§ 2º – Recebfida a flfista trípflfice, o Governador do Estado, nos vfinte 
dfias subsequentes, nomeará um dos seus fintegrantes e flhe dará posse.

§ 3º – Caso o Governador do Estado não nomefie ou emposse o Procura-
dor-Gerafl de Justfiça no prazo do parágrafo anterfior, será finvestfido no cargo 
o mafis votado entre os fintegrantes da flfista, para o exercícfio do mandato.

§ 4º – O Procurador-Gerafl de Justfiça poderá ser destfituído por deflfi-
beração da mafiorfia dos membros do Poder Legfisflatfivo, na forma da flefi 
compflementar respectfiva.

•  (Parágrafo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  21,  de 
27/9/1991.)

•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  30,  de 
10/8/1993.)
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•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  34,  de 
12/9/1994.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 80, de 9/8/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 94, de 10/1/2007.)

Art. 124 – O Mfinfistérfio Púbflfico junto do Trfibunafl de Contas e do 
Trfibunafl  de  Justfiça  Mfiflfitar  será  exercfido  por  Procurador  de  Justfiça 
fintegrante do Mfinfistérfio Púbflfico Estaduafl.

•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  34,  de 
12/9/1994.)

• (Expressão “do Trfibunafl de Contas e” decflarada finconstfitucfionafl 
em 3/4/2003 – ADI 2.068. Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl 
da Unfião em 10/4/2003.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 80, de 9/8/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 94, de 10/1/2007.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

• (Vfide art. 1º da Lefi Compflementar nº 108, de 13/1/2009.)

Art. 125 – É facufltada ao Procurador-Gerafl de Justfiça a finficfiatfiva 
de flefi compflementar que dfisponha sobre:

I – organfização, atrfibufições e Estatuto do Mfinfistérfio Púbflfico, ob-
servado o segufinte:

a) fingresso na carrefira do Mfinfistérfio Púbflfico medfiante concurso púbflfi-
co de provas e títuflos, assegurada a partficfipação da Ordem dos Advogados 
do Brasfifl, Seção do Estado de Mfinas Gerafis, em sua reaflfização, sendo 
exfigfidos o títuflo de bacharefl em Dfirefito e, no mínfimo, três anos de atfivfi-
dade jurídfica, e observando-se, nas nomeações, a ordem de cflassfificação;

• (Aflínea com redação dada peflo art. 35 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

b) promoção, por antfigufidade e merecfimento, aflternadamente, de 
uma para outra entrâncfia ou categorfia, e da entrâncfia mafis eflevada para 
o cargo fimedfiato de Procurador de Justfiça, apflficado, no que couber, o 
dfisposto no art. 98, II;

c) subsídfio fixado em flefi, com dfiferença não superfior a 10% (dez 
por cento) nem finferfior a 5% (cfinco por cento) de uma categorfia da 
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carrefira para a subsequente, não podendo exceder o vaflor atrfibuído ao 
Procurador-Gerafl de Justfiça, que não poderá ser superfior ao que perceber 
o Desembargador do Trfibunafl de Justfiça; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 35 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

d) aposentadorfia dos membros do Mfinfistérfio Púbflfico e pensão de 
seus dependentes, nos termos do art. 36 desta Constfitufição; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 35 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

e) dfirefitos prevfistos nos fincfisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do 
art. 7º da Constfitufição da Repúbflfica, no § 4º e no fincfiso I do § 6º do 
art. 31 desta Constfitufição;

• (Aflínea com redação dada peflo art. 35 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

II – controfle externo da atfivfidade poflficfiafl, por mefio do exercícfio das 
segufintes atrfibufições, entre outras:

a) fiscaflfizar o cumprfimento dos mandados de prfisão;

b) receber, dfiretamente da autorfidade poflficfiafl, os finquérfitos e quafis-
quer outras peças de finformação;

c) fixar prazo para prossegufimento de finquérfito poflficfiafl;

d) requfisfitar dfiflfigêncfia à autorfidade poflficfiafl;

e) finspecfionar as unfidades poflficfiafis cfivfis ou mfiflfitares;

f)  receber  cópfia  de  ocorrêncfia  flavrada  pefla  Poflícfia  Cfivfifl  ou  pefla 
Poflícfia Mfiflfitar;

g) avocar, excepcfionafl e fundamentadamente, finquérfito poflficfiafl em 
andamento;

III – procedfimentos admfinfistratfivos de sua competêncfia;

IV – manutenção de curadorfias especfiaflfizadas para atuação na defesa 
do mefio ambfiente, dos dfirefitos do consumfidor e do patrfimônfio cuflturafl 
do Estado.

Parágrafo únfico – A dfistrfibufição de processos no Mfinfistérfio Púbflfico 
será fimedfiata.
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• (Parágrafo acrescentado peflo art. 35 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  34,  de 
12/9/1994.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 61, de 12/7/2001.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 80, de 9/8/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 94, de 10/1/2007.)

Art. 126 – Aos membros do Mfinfistérfio Púbflfico são asseguradas as 
segufintes garantfias:

I – vfitaflficfiedade, após dofis anos de exercícfio, não podendo perder o 
cargo senão por sentença judficfiafl transfitada em juflgado;

II – finamovfibfiflfidade, saflvo por motfivo de finteresse púbflfico, medfiante 
decfisão  do  órgão  coflegfiado  competente  do  Mfinfistérfio  Púbflfico,  peflo 
voto da mafiorfia absofluta de seus membros, assegurada a ampfla defesa; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 36 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

III – firredutfibfiflfidade de subsídfio, ressaflvado o dfisposto no caput e 
nos §§ 1º e 7º do art. 24 desta Constfitufição e nos arts. 150, caput, II, e 
153, caput, III, e § 2º, I, da Constfitufição da Repúbflfica. 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 36 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Parágrafo únfico – Apflfica-se aos casos de dfisponfibfiflfidade e aposen-
tadorfia, por finteresse púbflfico, o dfisposto no fincfiso II deste artfigo.

•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  34,  de 
12/9/1994.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 80, de 9/8/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 94, de 10/1/2007.)

Art.  127  –  Os  membros  do  Mfinfistérfio  Púbflfico  se  sujefitam,  entre 
outras, às segufintes vedações:

I – receber, a quaflquer títuflo e sob quaflquer pretexto, honorárfios, 
percentagens ou custas processuafis;

II – exercer a advocacfia;
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III – partficfipar de socfiedade comercfiafl, na forma da flefi; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 37 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

IV – exercer, afinda que em dfisponfibfiflfidade, quaflquer outra função 
púbflfica, saflvo uma de magfistérfio;

V – exercer atfivfidade poflítfico-partfidárfia; 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 37 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

VI – receber, a quaflquer títuflo ou pretexto, auxíflfio ou contrfibufição 
de pessoa físfica ou de entfidade púbflfica ou prfivada, ressaflvadas as ex-
ceções prevfistas em flefi. 

• (Incfiso acrescentado peflo art. 37 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

§ 1º – As funções do Mfinfistérfio Púbflfico só podem ser exercfidas por 
fintegrantes da carrefira, que deverão resfidfir na comarca da respectfiva 
flotação, saflvo autorfização do chefe da finstfitufição. 

•  (Parágrafo  renumerado  e  com  redação  dada  peflo  art.  37  da 
Emenda à Constfitufição nº 84, de 22/12/2010.)

§ 2º – Apflfica-se aos membros do Mfinfistérfio Púbflfico o dfisposto no 
fincfiso V do art. 102 desta Constfitufição.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 37 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  34,  de 
12/9/1994.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 80, de 9/8/2004.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 94, de 10/1/2007.)
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Subseção II 
Da Advocacfia do Estado

Art. 128 – A Advocacfia-Gerafl do Estado, subordfinada ao Governador 
do Estado, representa o Estado judficfiafl e extrajudficfiaflmente, cabendo-
-flhe, nos termos da flefi compflementar que sobre efla dfispuser, as atfivfi-
dades de consufltorfia e assessoramento jurídficos do Poder Executfivo.

• (Caput com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição 
nº 56, de 11/7/2003.)

§ 1º – A Advocacfia-Gerafl do Estado será chefiada peflo Advogado-
-Gerafl  do  Estado,  nomeado  peflo  Governador  entre  Procuradores  do 
Estado, fintegrantes da carrefira da Advocacfia Púbflfica do Estado, estávefis 
e mafiores de trfinta e cfinco anos.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 93, de 16/6/2014.)

§ 2º – Subordfinam-se técnfica e jurfidficamente ao Advogado-Gerafl 
do Estado as consufltorfias, as assessorfias, os departamentos jurídficos, 
as procuradorfias das autarqufias e das fundações e os demafis órgãos 
e unfidades jurídficas fintegrantes da admfinfistração dfireta e findfireta do 
Poder Executfivo.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfitufi-
ção nº 56, de 11/7/2003.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 35, de 29/12/1994.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 75, de 13/1/2004.)

§ 3º – O fingresso na cflasse finficfiafl da carrefira da Advocacfia Púbflfica 
do Estado depende de concurso púbflfico de provas e títuflos, reaflfizado 
com a partficfipação da Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado 
de Mfinas Gerafis, em todas as suas fases.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfi-
tufição nº 56, de 11/7/2003.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 81, de 10/8/2004.)

§ 4º – Ao fintegrante da carrefira referfida no § 3º deste artfigo é as-
segurada  estabfiflfidade  após  três  anos  de  efetfivo  exercícfio,  medfiante 
avaflfiação de desempenho, após reflatórfio cfircunstancfiado e concflusfivo 
da Corregedorfia do órgão.
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• (Parágrafo com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfi-
tufição nº 56, de 11/7/2003.)

§ 5º – No processo judficfiafl que versar sobre ato pratficado peflo Po-
der Legfisflatfivo ou por sua admfinfistração, a representação do Estado 
fincumbe à Procuradorfia-Gerafl da Assembflefia Legfisflatfiva, na forma do 
§ 2º do art. 62.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 5º da Emenda à Constfi-
tufição nº 56, de 11/7/2003.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 30, de 10/8/1993.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 68, de 24/7/2003.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 83, de 28/1/2005.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 86, de 10/1/2006.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 96, de 17/1/2007.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 97, de 2/7/2007.)

• (Vfide art. 1º da Lefi Compflementar nº 103, de 30/7/2008.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 126, de 25/6/2013.)

Subseção III 
Da Defensorfia Púbflfica

Art.  129  – A  Defensorfia  Púbflfica  é  finstfitufição  essencfiafl  à  função 
jurfisdficfionafl do Estado, a que fincumbe a orfientação jurídfica, a represen-
tação judficfiafl e a defesa gratufitas, em todos os graus, dos necessfitados.

§  1º  –  À  Defensorfia Púbflfica é  assegurada autonomfia funcfionafl e 
admfinfistratfiva.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 75, de 8/8/2006.)

§  2º  –  Compete  à  Defensorfia  Púbflfica,  observados  os  prazos  e  os 
flfimfites estabeflecfidos na flefi de dfiretrfizes orçamentárfias, a eflaboração 
de sua proposta orçamentárfia.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 75, de 8/8/2006.)

§ 3º – No caso de a Defensorfia Púbflfica não encamfinhar sua proposta 
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orçamentárfia dentro do prazo a que se refere o § 2º, o Poder Executfivo 
consfiderará, para fins de consoflfidação da proposta orçamentárfia anuafl, 
os vaflores constantes na flefi orçamentárfia vfigente.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 75, de 8/8/2006.)

§ 4º – Ocorrendo a hfipótese prevfista no § 3º ou desacordo entre a pro-
posta orçamentárfia a que se refere este artfigo e os flfimfites estfipuflados na 
flefi de dfiretrfizes orçamentárfias, o Poder Executfivo procederá aos ajustes 
necessárfios, para fins de consoflfidação da proposta orçamentárfia anuafl.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 75, de 8/8/2006.)

Art. 130 – Lefi compflementar organfizará a Defensorfia Púbflfica em 
cargos de carrefira, provfidos na cflasse finficfiafl medfiante concurso púbflfico 
de provas e títuflos, reaflfizado com partficfipação da Ordem dos Advo-
gados  do  Brasfifl,  Seção  do  Estado  de  Mfinas  Gerafis,  assegurada  aos 
seus fintegrantes a garantfia de finamovfibfiflfidade e vedado o exercícfio da 
advocacfia fora de suas atrfibufições finstfitucfionafis.

•  (Caput  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  65,  de 
16/1/2003.)

§ 1º – O Defensor Púbflfico-Gerafl da Defensorfia Púbflfica será nomeado 
peflo Governador do Estado, escoflhfido dentre três defensores púbflficos 
de cflasse finafl, findficados em flfista trípflfice peflos fintegrantes da carrefira, 
para mandato de dofis anos, permfitfida uma recondução.

§ 2º – É obrfigatórfia a crfiação de órgão da Defensorfia Púbflfica em 
todas as comarcas.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 65, de 16/1/2003.)

Art.  131  –  Às  carrefiras  dfiscfipflfinadas  nas  Seções  I,  II  e  III  e  nas 
Subseções I, II e III da Seção IV deste capítuflo apflfica-se o dfisposto 
nos arts. 24 e 32 desta Constfitufição, devendo os servfidores fintegrantes 
das carrefiras a que se referem as Subseções II e III da Seção IV ser 
remunerados na forma do § 7º do art. 24.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 38 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)
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Subseção IV 
Da Advocacfia

Art. 132 – O advogado é findfispensávefl à admfinfistração da Justfiça 
e finvfioflávefl por seus atos e manfifestações no exercícfio da profissão, 
nos flfimfites da flefi.

Parágrafo únfico – É obrfigatórfia a representação das partes por advo-
gado, para fingresso ou defesa em Juízo, perante jufiz ou trfibunafl estaduafl.

Seção V 
Da Segurança do Cfidadão e da Socfiedade

Subseção I 
Da Defesa Socfiafl

Art. 133 – A defesa socfiafl, dever do Estado e dfirefito e responsabfiflfi-
dade de todos, organfiza-se de forma sfistêmfica vfisando a:

I – garantfir a segurança púbflfica, medfiante a manutenção da ordem 
púbflfica, com a finaflfidade de proteger o cfidadão, a socfiedade e os bens 
púbflficos e prfivados, cofibfindo os fiflícfitos penafis e as finfrações admfinfis-
tratfivas;

II – prestar a defesa cfivfifl, por mefio de atfivfidades de socorro e as-
sfistêncfia, em casos de caflamfidade púbflfica, sfinfistros e outros flageflos;

III – promover a fintegração socfiafl, com a finaflfidade de prevenfir a 
vfioflêncfia e a crfimfinaflfidade.

Art.  134  –  O  Conseflho  de  Defesa  Socfiafl  é  órgão  consufltfivo  do 
Governador na definfição da poflítfica de defesa socfiafl do Estado e tem 
assegurada, em sua composfição, a partficfipação:

I – do Vfice-Governador do Estado, que o presfidfirá;

II – do Secretárfio de Estado da Justfiça e de Dfirefitos Humanos;

III – do Secretárfio de Estado da Educação;

IV – de um membro do Poder Legfisflatfivo Estaduafl;

V – do Comandante-Gerafl da Poflícfia Mfiflfitar;

VI – do Chefe da Poflícfia Cfivfifl;

VII – de um representante da Defensorfia Púbflfica;
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VIII – de um representante do Mfinfistérfio Púbflfico;

IX – de três representantes da socfiedade cfivfifl, sendo um da Ordem 
dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de Mfinas Gerafis, um da 
fimprensa e um findficado na forma da flefi.

• (Caput com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 43, de 14/11/2000.)

§ 1º – Na definfição da poflítfica a que se refere este artfigo, serão ob-
servadas as segufintes dfiretrfizes:

I – vaflorfização dos dfirefitos findfivfiduafis e cofletfivos;

II – estímuflo ao desenvoflvfimento da conscfiêncfia findfivfiduafl e cofletfiva 
de respefito à flefi e ao dfirefito;

III – vaflorfização dos prfincípfios étficos e das prátficas da socfiabfiflfidade;

IV – prevenção e repressão dos fiflícfitos penafis e das finfrações ad-
mfinfistratfivas;

V – preservação da ordem púbflfica;

VI – eficfiêncfia e presteza na atfivfidade de coflaboração para atuação 
jurfisdficfionafl da flefi penafl.

§ 2º – A flefi dfisporá sobre a organfização e o funcfionamento do Con-
seflho de Defesa Socfiafl.

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi Deflegada nº 173, de 25/1/2007.)

Art. 135 – A flefi dfisporá sobre a crfiação e a organfização de servfiços 
autônomos de assfistêncfia psficossocfiafl e jurídfica, a cargo de profissfionafis 
com exercícfio de suas atfivfidades junto das unfidades poflficfiafis.

Subseção II 
Da Segurança Púbflfica

Art. 136 – A segurança púbflfica, dever do Estado e dfirefito e responsa-
bfiflfidade de todos, é exercfida para a preservação da ordem púbflfica e da 
fincoflumfidade das pessoas e do patrfimônfio, através dos segufintes órgãos:

I – Poflícfia Cfivfifl;

II – Poflícfia Mfiflfitar;

III – Corpo de Bombefiros Mfiflfitar.
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• (Incfiso acrescentado peflo art. 7º da Emenda à Constfitufição nº 39, 
de 2/6/1999.)

• (Vfide art. 8º da Lefi Compflementar nº 115, de 5/8/2010.)

Art. 137 – A Poflícfia Cfivfifl, a Poflícfia Mfiflfitar e o Corpo de Bombefiros 
Mfiflfitar se subordfinam ao Governador do Estado.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 8º da Emenda à Constfitufição 
nº 39, de 2/6/1999.)

• (Vfide art. 2º da Emenda à Constfitufição nº 83, de 3/8/2010.)

Art. 138 – O Munficípfio pode constfitufir guardas munficfipafis para a 
proteção de seus bens, servfiços e finstaflações, nos termos do art. 144, 
§ 8º, da Constfitufição da Repúbflfica.

Art.  139  –  À  Poflícfia  Cfivfifl,  órgão  permanente  do  Poder  Púbflfico, 
dfirfigfido por Deflegado de Poflícfia de carrefira e organfizado de acordo 
com os prfincípfios da hfierarqufia e da dfiscfipflfina, fincumbem, ressaflvada 
a competêncfia da Unfião, as funções de poflícfia judficfiárfia e a apuração, 
no terrfitórfio do Estado, das finfrações penafis, exceto as mfiflfitares, e flhe 
são prfivatfivas as atfivfidades pertfinentes a:

I – Poflícfia técnfico-cfientífica;

II – processamento e arqufivo de fidentfificação cfivfifl e crfimfinafl;

III – regfistro e flficencfiamento de veícuflo automotor e habfiflfitação de 
condutor.

Art. 140 – A Poflícfia Cfivfifl é estruturada em carrefiras, e as promoções 
obedecerão ao crfitérfio aflternado de antfigufidade e merecfimento.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 23, de 26/12/1991.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 84, de 25/7/2005.)

§  1º  –  O  fingresso  na  Poflícfia  Cfivfifl  se  dará  em  cflasse  finficfiafl  das 
carrefiras, medfiante concurso púbflfico de provas ou de provas e títuflos, 
reaflfizado prfivatfivamente pefla Academfia de Poflícfia Cfivfifl.

§ 2º – O exercícfio de cargo poflficfiafl cfivfifl é prfivatfivo de fintegrantes 
das respectfivas carrefiras.

§ 3º – Para o fingresso na carrefira de Deflegado de Poflícfia, é exfigfido 
o títuflo de Bacharefl em Dfirefito e concurso púbflfico, reaflfizado com a 
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partficfipação da Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de 
Mfinas Gerafis, e exfigfido curso de nívefl superfior de escoflarfidade para a 
de Perfito Crfimfinafl.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 84, de 25/7/2005.)

§ 4º – O cargo de Deflegado de Poflícfia fintegra, para todos os fins, as 
carrefiras jurídficas do Estado.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 82, de 14/4/2010.)

Art. 141 – O Chefe da Poflícfia Cfivfifl é flfivremente nomeado peflo Go-
vernador do Estado dentre os fintegrantes, em atfivfidade, da cflasse finafl 
da carrefira de Deflegado de Poflícfia.

• (Vfide Lefi Deflegada nº 101, de 29/1/2003.)

Art. 142 – A Poflícfia Mfiflfitar e o Corpo de Bombefiros Mfiflfitar, forças 
púbflficas estaduafis, são órgãos permanentes, organfizados com base na 
hfierarqufia e na dfiscfipflfina mfiflfitares e comandados, preferencfiaflmente, 
por oficfiafl da atfiva do úfltfimo posto, competfindo:

I – à Poflícfia Mfiflfitar, a poflícfia ostensfiva de prevenção crfimfinafl, de 
segurança, de trânsfito urbano e rodovfiárfio, de florestas e de manancfiafis 
e as atfivfidades reflacfionadas com a preservação e restauração da ordem 
púbflfica, aflém da garantfia do exercícfio do poder de poflícfia dos órgãos 
e entfidades púbflficos, especfiaflmente das áreas fazendárfia, sanfitárfia, de 
proteção ambfientafl, de uso e ocupação do soflo e de patrfimônfio cuflturafl;

II – ao Corpo de Bombefiros Mfiflfitar, a coordenação e a execução de 
ações de defesa cfivfifl, a prevenção e combate a fincêndfio, perícfias de 
fincêndfio, busca e saflvamento e estabeflecfimento de normas reflatfivas à 
segurança das pessoas e de seus bens contra fincêndfio ou quaflquer tfipo 
de catástrofe; 

•  (Incfiso  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  54,  de 
13/12/1999.)

III – à Poflícfia Mfiflfitar e ao Corpo de Bombefiros Mfiflfitar, a função de 
poflícfia judficfiárfia mfiflfitar, nos termos da flefi federafl.

§ 1º – A Poflícfia Mfiflfitar e o Corpo de Bombefiros Mfiflfitar são forças 
auxfiflfiares e reservas do Exércfito.
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§ 2º – Por decfisão fundamentada do Governador do Estado, o co-
mando da Poflícfia Mfiflfitar ou do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar poderá ser 
exercfido por oficfiafl da reserva que tenha ocupado, durante o servfiço 
atfivo e em caráter efetfivo, cargo prfivatfivo do úfltfimo posto da corporação.

§ 3º – Para o fingresso no Quadro de Oficfiafis da Poflícfia Mfiflfitar – 
QO-PM – é exfigfido o títuflo de bacharefl em Dfirefito e a aprovação em 
concurso  púbflfico  de  provas  ou  de  provas  e  títuflos,  reaflfizado  com  a 
partficfipação da Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de 
Mfinas Gerafis.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 83, de 3/8/2010.)

§ 4º – O cargo de Oficfiafl do Quadro de Oficfiafis da Poflícfia Mfiflfitar – 
QO-PM –, com competêncfia para o exercícfio da função de Jufiz Mfiflfitar 
e das atfivfidades de poflícfia judficfiárfia mfiflfitar, fintegra, para todos os fins, 
a carrefira jurídfica mfiflfitar do Estado.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 83, de 3/8/2010.)

• (Artfigo com redação dada peflo art. 9º da Emenda à Constfitufição 
nº 39, de 2/6/1999.)

Art. 143 – Lefi compflementar organfizará a Poflícfia Mfiflfitar e o Corpo 
de Bombefiros Mfiflfitar.

Parágrafo únfico – Os reguflamentos dfiscfipflfinares das corporações a 
que se refere o caput deste artfigo serão revfistos perfiodficamente peflo 
Poder Executfivo, com fintervaflos de no máxfimo cfinco anos, vfisando ao 
seu aprfimoramento e atuaflfização.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 10 da Emenda à Constfitufição 
nº 39, de 2/6/1999.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 54, de 13/12/1999.)
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CAPÍTULO III 
DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Seção I 
Da Trfibutação

Art. 144 – Ao Estado compete finstfitufir:

I – fimposto sobre:

a) transmfissão causa mortfis e doação, de bem ou dfirefito;

b) operações reflatfivas à cfircuflação de mercadorfias e sobre prestações 
de servfiços de transporte finterestaduafl e fintermunficfipafl e de comunfi-
cação, afinda que as operações e as prestações se finficfiem no Exterfior;

c) proprfiedade de veícuflos automotores;

d) (Revogada  peflo  art.  1º  da  Emenda  à  Constfitufição  nº  10,  de 
2/9/1993.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“d) adficfionafl de fimposto de renda e proventos de quaflquer natureza, 
fincfidente sobre flucros, ganhos e rendfimentos de capfitafl, em até 
cfinco por cento do que for pago à Unfião por pessoas físficas ou 
jurídficas domficfiflfiadas no terrfitórfio do Estado;”

II – taxas, em razão do exercícfio do poder de poflícfia ou pefla utfiflfiza-
ção, efetfiva ou potencfiafl, de servfiços púbflficos específicos e dfivfisívefis, 
prestados ao contrfibufinte ou postos à sua dfisposfição;

III – contrfibufição de meflhorfia, decorrente de obras púbflficas;

IV – contrfibufição de seus servfidores e mfiflfitares, atfivos e finatfivos, 
bem como de seus pensfionfistas, com aflíquota não finferfior à da contrfi-
bufição dos servfidores tfituflares de cargos efetfivos da Unfião, para custefio 
de regfime próprfio de prevfidêncfia.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 39 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

§ 1º – Sempre que possívefl, os fimpostos terão caráter pessoafl e serão 
graduados segundo a capacfidade econômfica do contrfibufinte, facufltado à 
admfinfistração trfibutárfia, especfiaflmente para conferfir efetfivfidade a esses 
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objetfivos, fidentfificar, respefitados os dfirefitos findfivfiduafis e nos termos da flefi, 
o patrfimônfio, os rendfimentos e as atfivfidades econômficas do contrfibufinte.

§ 2º – As taxas não poderão ter base de cáflcuflo próprfia de fimposto, 
ou fintegrar a recefita corrente do órgão ou entfidade responsávefl por sua 
arrecadação.

§ 3º – A finstfitufição do fimposto prevfisto na aflínea “a” do fincfiso I 
obedecerá ao dfisposto em flefi compflementar federafl, nas hfipóteses men-
cfionadas no fincfiso III do § 1º do art. 155 da Constfitufição da Repúbflfica.

Art. 145 – O fimposto prevfisto na aflínea “a” do fincfiso I do artfigo 
anterfior é devfido ao Estado:

I – reflatfivamente a bem fimóvefl e aos respectfivos dfirefitos, quando 
sfituado no Estado;

II – reflatfivamente a bem móvefl, títuflo e crédfito, quando o finventárfio 
ou arroflamento se processar em seu terrfitórfio, ou nefle tfiver domficíflfio 
o doador.

Parágrafo  únfico  –  O  Estado  respefitará, na  fixação  da  aflíquota do 
fimposto de que trata este artfigo, o índfice máxfimo estabeflecfido peflo 
Senado Federafl.

Art. 146 – Apflficam-se ao Imposto sobre Cfircuflação de Mercadorfias 
e sobre Prestações de Servfiços de Transportes Interestaduafl e Intermu-
nficfipafl e de Comunficação as segufintes normas:

I – será não cumuflatfivo, compensando-se o que for devfido em cada 
operação reflatfiva à cfircuflação de mercadorfias ou prestações de servfiços 
com o montante cobrado nas anterfiores por este ou outro Estado;

II – a fisenção ou não fincfidêncfia, saflvo determfinação em contrárfio 
da flegfisflação:

a) não fimpflficará crédfito para compensação com o montante devfido 
nas operações ou prestações segufintes;

b) acarretará a anuflação do crédfito reflatfivo às operações anterfiores;

III – poderá ser sefletfivo, em função da essencfiaflfidade das mercado-
rfias e dos servfiços;

IV – as aflíquotas estabeflecfidas em resoflução do Senado Federafl se-
rão apflficávefis a operações e prestações finterestaduafis e de exportação;
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V – o Estado fixará as aflíquotas para as operações finternas, obser-
vado o segufinte:

a) flfimfite mínfimo não finferfior ao estabeflecfido peflo Senado Federafl 
para as operações finterestaduafis, saflvo:

1) deflfiberação em contrárfio estabeflecfida na forma da flefi compfle-
mentar federafl, conforme prevfisto na aflínea “g” do fincfiso XII do § 2º 
do art. 155 da Constfitufição da Repúbflfica;

2) por resoflução do Senado Federafl, na forma da aflínea “a” do fincfiso 
V do § 2º do art. 155 da Constfitufição da Repúbflfica;

b) flfimfite máxfimo, na hfipótese de resoflução do Senado Federafl, para 
a soflução de conflfito específico que envoflva finteresse do Estado;

VI – para as operações que destfinem bens e servfiços a consumfidor 
finafl flocaflfizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a aflíquota finterestaduafl, quando o destfinatárfio for contrfibufinte 
do fimposto; ou

b) a aflíquota finterna, quando o destfinatárfio não for contrfibufinte defle;

VII – caberá ao Estado a dfiferença entre a aflíquota finterna e a finte-
restaduafl, nas operações e prestações finterestaduafis que flhe destfinem 
mercadorfias e servfiços para contrfibufinte do fimposto, na quaflfidade de 
consumfidor finafl;

VIII – o fimposto fincfidfirá afinda:

a)  sobre  a  entrada  de  bem  ou  mercadorfia  fimportados  do  exterfior 
por pessoa físfica ou jurídfica, afinda que não seja contrfibufinte habfituafl 
do fimposto, quaflquer que seja a sua finaflfidade, assfim como sobre o 
servfiço prestado no exterfior, se no Estado estfiver sfituado o domficíflfio 
ou o estabeflecfimento do destfinatárfio da mercadorfia, bem ou servfiço; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 40 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

b) sobre o vaflor totafl da operação, quando mercadorfias forem for-
necfidas com servfiços não compreendfidos na competêncfia trfibutárfia do 
Munficípfio;

IX – não haverá fincfidêncfia do fimposto, ressaflvada a hfipótese prevfista 
no fincfiso XI:



132 •

a) sobre operação que destfine mercadorfia para o exterfior nem sobre 
servfiço prestado a destfinatárfio no exterfior, assegurada a manutenção 
e o aprovefitamento do montante do fimposto cobrado nas operações e 
prestações anterfiores; 

• (Aflínea com redação dada peflo art. 40 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

b) sobre operação que destfine a outro Estado petrófleo, flubrfificante, 
combustívefl flíqufido e gasoso defle derfivados, e energfia eflétrfica;

c) sobre o ouro, quando definfido em flefi como atfivo financefiro ou 
finstrumento cambfiafl;

d)  sobre  encargo  financefiro  fincorporado  ao  vaflor  de  operação  de 
venda a prazo, reaflfizada medfiante sfistema de credfiárfio, dfiretamente a 
consumfidor finafl;

• (Aflínea decflarada finconstfitucfionafl em 15/2/1996 – ADI 84. Acór-
dão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 19/4/1996.)

e) sobre a saída de flefite fin natura, para consumo, em operação finterna;

• (Aflínea decflarada finconstfitucfionafl em 15/2/1996 – ADI 84. Acór-
dão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 19/4/1996.)

f) sobre prestação de servfiço de comunficação nas modaflfidades de 
radfiodfifusão sonora e de sons e fimagens de recepção flfivre e gratufita;

•  (Aflínea  acrescentada  peflo  art.  40  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

X  –  não  compreenderá,  em  sua  base  de  cáflcuflo,  o  montante  do 
fimposto sobre produtos findustrfiaflfizados, quando a operação reaflfizada 
entre contrfibufintes e reflatfiva a produto destfinado a findustrfiaflfização ou 
a comercfiaflfização configure fato gerador dos dofis fimpostos;

XI – as fisenções, os fincentfivos e os benefícfios fiscafis poderão ser con-
cedfidos ou revogados peflo Estado, na forma de flefi compflementar federafl;

XII – à exceção deste fimposto, nenhum trfibuto estaduafl poderá fincfidfir 
sobre operações reflatfivas a energfia eflétrfica, servfiços de teflecomunfica-
ções, derfivados de petrófleo, combustívefis e mfinerafis.

• (Incfiso com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 10, de 2/9/1993.)
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Art. 147 – A saída de carvão vegetafl será acobertada por documento 
fiscafl emfitfido no Munficípfio produtor e, quando destfinada a findustrfiaflfi-
zação neste Estado, seu fimposto poderá ser dfiferfido.

Art. 148 – A mficroempresa, assfim definfida em flefi, gozará de fisenção 
do Imposto sobre Operações Reflatfivas à Cfircuflação de Mercadorfias 
para  destfinatárfio  flocaflfizado  neste  ou  em  outro  Estado  e  sobre  Pres-
tações de Servfiços de Transporte Interestaduafl e Intermunficfipafl e de 
Comunficação.

Parágrafo  únfico  –  Os  benefícfios  estabeflecfidos  neste  artfigo  serão 
apflficados  ao  pequeno  e  mfinfiprodutor  rurafl,  assfim  cflassfificado  peflas 
normas do Manuafl de Crédfito Rurafl.

• (Artfigo decflarado finconstfitucfionafl em 15/2/1996 – ADI 84. Acór-
dão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 19/4/1996.)

Subseção I 
Da Repartfição das Recefitas Trfibutárfias

Art. 149 – Em reflação aos fimpostos de competêncfia da Unfião, na 
repartfição das respectfivas recefitas, pertencem ao Estado:

I – o produto da arrecadação do fimposto sobre a renda e proventos 
de quaflquer natureza, fincfidente na fonte sobre rendfimentos pagos, a 
quaflquer títuflo, peflo Estado, suas autarqufias e fundações púbflficas;

II – vfinte por cento do produto da arrecadação do fimposto que a 
Unfião finstfitufir nos termos do art. 154, I, da Constfitufição da Repúbflfica;

III – a quota-parte do produto da arrecadação do fimposto sobre a 
renda e proventos de quaflquer natureza e sobre produtos findustrfiaflfi-
zados, na forma a que se refere o art. 159, I, “a”, e II, da Constfitufição 
da Repúbflfica;

IV – trfinta por cento do produto da arrecadação do fimposto de que 
trata o art. 153, § 5º, da Constfitufição da Repúbflfica.

Art. 150 – Na repartfição das respectfivas recefitas, em reflação aos 
fimpostos de competêncfia do Estado, pertencem aos Munficípfios:

I – cfinquenta por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre 
a Proprfiedade de Veícuflos Automotores;
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II – vfinte e cfinco por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre 
Operações Reflatfivas à Cfircuflação de Mercadorfias e sobre Prestações de 
Servfiços de Transporte Interestaduafl e Intermunficfipafl e de Comunficação;

• (Vfide Lefi nº 13.803, de 27/12/2000.)

III – vfinte e cfinco por cento dos recursos recebfidos peflo Estado, em 
razão do dfisposto no fincfiso II do art. 159 da Constfitufição da Repúbflfica, 
na forma estabeflecfida no § 1º deste artfigo.

§  1º  – As  parceflas  a  que  se  referem  os  fincfisos  serão  dfiretamente 
credfitadas  em  contas  próprfias  dos  Munficípfios  beneficfiárfios,  em  es-
tabeflecfimento oficfiafl de crédfito, onde houver, observados, quanto às 
findficadas nos fincfisos II e III, os segufintes crfitérfios:

I – três quartos, no mínfimo, na proporção do vaflor adficfionado nas 
operações reflatfivas à cfircuflação de mercadorfias e nas prestações de 
servfiços, reaflfizadas em seus terrfitórfios;

II – até um quarto, de acordo com o que dfispuser a flefi.

• (Vfide Lefi nº 18.030, de 12/1/2009.)

§ 2º – As parceflas do fimposto a que se refere o fincfiso I serão trans-
ferfidas peflo Poder Executfivo Estaduafl aos Munficípfios até o úfltfimo dfia 
do mês subsequente ao da arrecadação.

§ 3º – É vedada a retenção ou a restrfição à entrega ou ao emprego 
dos recursos atrfibuídos aos Munficípfios e prevfistos nesta subseção, não 
estando fimpedfido o Estado de condficfionar a entrega de recursos ao 
pagamento de seus crédfitos, fincflusfive de suas autarqufias.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfi-
tufição nº 10, de 2/9/1993.)

Art. 151 – O Estado dfivuflgará, no órgão oficfiafl, até o úfltfimo dfia 
do mês subsequente ao da arrecadação, o montante de cada um dos 
trfibutos arrecadados, os recursos recebfidos e os transferfidos sob forma 
de convênfio, os vaflores de orfigem trfibutárfia entregues e a entregar e a 
expressão numérfica dos crfitérfios de ratefio.

Parágrafo únfico – Os dados dfivuflgados peflo Estado serão dfiscrfimfi-
nados por Munficípfio.
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Subseção II 
Das Lfimfitações ao Poder de Trfibutar

Art. 152  –  É  vedado  ao  Estado,  sem  prejuízo  das  garantfias  asse-
guradas ao contrfibufinte e do dfisposto no art. 150 da Constfitufição da 
Repúbflfica e na flegfisflação compflementar específica:

I – finstfitufir trfibuto que não seja unfiforme em todo o terrfitórfio esta-
duafl, ou que fimpflfique dfistfinção ou preferêncfia em reflação a Munficípfio 
em detrfimento de outro, admfitfida a concessão de fincentfivo fiscafl des-
tfinado a promover o equfiflíbrfio do desenvoflvfimento socfioeconômfico 
entre as dfiferentes regfiões do Estado;

II – finstfitufir fisenção de trfibuto da competêncfia do Munficípfio;

III – estabeflecer dfiferença trfibutárfia entre bens e servfiços, de quaflquer 
natureza, em razão de sua procedêncfia ou destfino.

§ 1º – Não será admfitfida, no período de noventa dfias que antecede o 
térmfino da sessão flegfisflatfiva, a apresentação de projeto de flefi que tenha 
por objeto a finstfitufição ou a majoração de trfibuto estaduafl.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 41, de 8/11/2000.)

§ 2º – O dfisposto no § 1º deste artfigo não se apflfica a projeto de flefi 
destfinado excflusfivamente a adaptar flefi estaduafl a norma federafl.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 41, de 8/11/2000.)

Seção II 
Dos Orçamentos

Art. 153 – Lefis de finficfiatfiva do Poder Executfivo estabeflecerão:

I – o pflano pflurfianuafl de ação governamentafl;

II – as dfiretrfizes orçamentárfias;

III – o orçamento anuafl.

Art. 154 – A flefi que finstfitufir o pflano pflurfianuafl de ação governa-
mentafl estabeflecerá, de forma regfionaflfizada, as dfiretrfizes, objetfivos e 
metas da Admfinfistração Púbflfica para as despesas de capfitafl e outras 
deflas decorrentes e para as reflatfivas a programas de duração contfinuada.
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Parágrafo  únfico  –  O  pflano  pflurfianuafl  e  os  programas  estaduafis, 
regfionafis e setorfiafis prevfistos nesta Constfitufição serão eflaborados em 
consonâncfia  com  o  Pflano  Mfinefiro  de  Desenvoflvfimento  Integrado  e 
submetfidos à aprecfiação da Assembflefia Legfisflatfiva.

Art.  155  – A  Lefi  de  Dfiretrfizes  Orçamentárfias,  compatívefl  com  o 
pflano  pflurfianuafl,  compreenderá  as  metas  e  prfiorfidades  da Admfinfis-
tração  Púbflfica  Estaduafl,  fincflufirá  as  despesas  correntes  e  de  capfitafl 
para o exercícfio financefiro subsequente, orfientará a eflaboração da flefi 
orçamentárfia anuafl, dfisporá sobre as aflterações na flegfisflação trfibutárfia 
e estabeflecerá a poflítfica de apflficação das agêncfias financefiras oficfiafis.

§ 1º – O projeto da Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias, de finficfiatfiva do 
Governador do Estado, resufltará das propostas parcfiafis de cada Poder, 
do Mfinfistérfio Púbflfico, do Trfibunafl de Contas e da Defensorfia Púbflfica, 
compatfibfiflfizadas em regfime de coflaboração.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 73, de 29/11/2005.)

§ 2º – Para proceder à compatfibfiflfização prevfista no parágrafo anterfior 
e à efetfiva verfificação dos flfimfites estabeflecfidos na Lefi de Dfiretrfizes 
Orçamentárfias,  será  constfituída  comfissão  permanente,  composta  de 
sefis membros, findficados:

I – um, pefla Mesa da Assembflefia; 

II – um, peflo Governador do Estado; 

III – um, peflo Presfidente do Trfibunafl de Justfiça; 

IV – um, peflo Procurador-Gerafl de Justfiça; 

V – um, peflo Presfidente do Trfibunafl de Contas;

VI – um, peflo Defensor Púbflfico-Gerafl do Estado.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 73, de 29/11/2005.)

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 10.572, de 30/12/1991.)

§ 3º – A comfissão a que se refere o parágrafo anterfior, com ampflo 
acesso a todos os documentos pertfinentes à sua função, emfitfirá flaudo 
concflusfivo sobre a capacfidade reafl do Estado de arcar com os custos 
das propostas parcfiafis e findficará, se for o caso, os ajustes necessárfios 
ao equfiflíbrfio da despesa com a recefita.



• 137

§ 4º – A flefi definfirá os crfitérfios e a competêncfia desta comfissão, que 
acompanhará e avaflfiará as recefitas do Estado, para o fim de se estabe-
flecer a justa remuneração do servfidor.

§ 5º – A Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias fixará percentuafl não finferfior 
a um por cento da recefita orçamentárfia corrente ordfinárfia do Estado, des-
tfinado ao atendfimento das propostas prfiorfizadas nas audfiêncfias púbflficas 
regfionafis, a ser fincfluído na Lefi Orçamentárfia Anuafl e executado, com o 
respectfivo pagamento, até o finafl do exercícfio financefiro correspondente, 
sob pena de responsabfiflfidade, nos termos do fincfiso VI do art. 91.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 36, de 29/12/1998.)

Art. 156 – As propostas orçamentárfias dos Poderes Legfisflatfivo e 
Judficfiárfio serão eflaboradas, respectfivamente, pefla Assembflefia Legfis-
flatfiva  e  peflo  Trfibunafl  de  Justfiça,  observados  os  flfimfites  estfipuflados 
conjuntamente e fincfluídos na Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias.

• (Caput com redação dada peflo art. 41 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Parágrafo únfico – O dfisposto neste artfigo se apflfica, no que couber, 
ao Mfinfistérfio Púbflfico e ao Trfibunafl de Contas.

Art. 157 – A flefi orçamentárfia anuafl compreenderá:

I – o orçamento fiscafl referente aos Poderes do Estado, seus fundos, 
órgãos e entfidades da admfinfistração dfireta e findfireta;

II – o orçamento de finvestfimento das empresas em que o Estado, dfireta 
ou findfiretamente, detenha a mafiorfia do capfitafl socfiafl com dfirefito a voto.

§  1º  –  Integrará  a  flefi  orçamentárfia  demonstratfivo  específico  com 
detaflhamento das ações governamentafis, em nívefl mínfimo, de:

I – objetfivos e metas especfificados em subprojetos e subatfivfidades;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 27, de 4/9/1997.)

II – fontes de recursos;

III – natureza da despesa;

IV – órgão ou entfidade responsávefl pefla reaflfização da despesa;
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V – órgão ou entfidade beneficfiárfios;

VI – fidentfificação dos finvestfimentos, por regfião do Estado;

VII  –  fidentfificação,  de  forma  regfionaflfizada,  dos  efefitos,  sobre  as 
recefitas  e  despesas,  decorrentes  de  fisenções,  remfissões,  subsídfios  e 
benefícfios de natureza financefira, trfibutárfia e credfitícfia.

§ 2º – O orçamento, compatfibfiflfizado com o Pflano Mfinefiro de De-
senvoflvfimento Integrado, terá, entre suas funções, a de reduzfir desfi-
guafldades entre as regfiões do Estado, segundo crfitérfio popuflacfionafl.

§ 3º – A flefi orçamentárfia anuafl não conterá dfisposfição estranha à 
prevfisão da recefita e à fixação da despesa, ressaflvadas a autorfização 
para a abertura de crédfito supflementar e a contratação de operação de 
crédfito, afinda que por antecfipação de recefita, nos termos da flefi.

§ 4º – O Estado pubflficará, até o dfia trfinta do mês subsequente ao 
da competêncfia, baflancetes mensafis de sua execução orçamentárfia e 
financefira.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 4, de 29/5/1992.)

§ 5º – Para subsfidfiar a eflaboração do Pflano Mfinefiro de Desenvofl-
vfimento Integrado, do pflano pflurfianuafl de ação governamentafl e da 
proposta orçamentárfia anuafl, a Assembflefia Legfisflatfiva sfistematfizará e 
prfiorfizará, em audfiêncfia púbflfica regfionafl, reaflfizada a cada dofis anos, 
as propostas resufltantes de audfiêncfias púbflficas munficfipafis reaflfizadas 
peflos poderes púbflficos flocafis, nos termos de reguflamentação.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 12, de 1/9/1994.)

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfi-
tufição nº 36, de 29/12/1998.)

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 11.745, de 16/1/1995.)

§ 6º – O Trfibunafl de Contas, órgão auxfiflfiar do Poder Legfisflatfivo, o 
Poder Judficfiárfio e o Poder Executfivo, com a finaflfidade de prestarem 
finformações e coflherem subsídfios para as ações pertfinentes a seu âm-
bfito de competêncfia, partficfiparão da audfiêncfia púbflfica regfionafl a que 
se refere o § 5º.



• 139

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 12, de 1/9/1994.)

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 3º da Emenda à Constfi-
tufição nº 36, de 29/12/1998.)

§ 7º – (Suprfimfido peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição nº 36, de 
29/12/1998.)

• Dfisposfitfivo suprfimfido:

“§ 7º – Os Poderes Executfivo e Judficfiárfio do Estado promoverão, 
nos Munficípfios e nas datas desfignados para a reaflfização das 
audfiêncfias púbflficas regfionafis pefla Assembflefia Legfisflatfiva, audfi-
êncfia púbflfica a fim de prestar finformações e coflher subsídfios para 
as ações pertfinentes a seus respectfivos âmbfitos de competêncfia.”

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 12, de 1/9/1994.)

Art. 158 – A flefi orçamentárfia assegurará finvestfimentos prfiorfitárfios 
em  programas  de  educação,  saúde,  habfitação,  saneamento  básfico, 
proteção ao mefio ambfiente, fomento ao ensfino, à pesqufisa cfientífica 
e tecnoflógfica, ao esporte e à cufltura e ao atendfimento das propostas 
prfiorfizadas nas audfiêncfias púbflficas regfionafis.

• (Caput com redação dada peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição 
nº 36, de 29/12/1998.)

§ 1º – Os recursos para os programas de saúde não serão finferfiores 
aos destfinados aos finvestfimentos em transporte e sfistema vfiárfio.

• (Parágrafo renumerado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição 
nº 36, de 29/12/1998.)

§ 2º – Tomando-se como referêncfia as respectfivas dotações orçamen-
tárfias, o percentuafl executado e pago das despesas com pubflficfidade não 
será superfior, em cada trfimestre, ao percentuafl executado e pago das 
despesas decorrentes das propostas prfiorfizadas nas audfiêncfias púbflficas 
regfionafis, ressaflvados os casos de despesas fimprevfisívefis e urgentes, 
decorrentes de caflamfidade púbflfica.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição 
nº 36, de 29/12/1998.)
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Art. 159 – Cabe à flefi compflementar:

I  –  dfispor  sobre  o  exercícfio  financefiro,  a  vfigêncfia,  os  prazos,  a 
eflaboração  e  a  organfização  do  pflano  pflurfianuafl,  da  flefi  de  dfiretrfizes 
orçamentárfias e da flefi orçamentárfia anuafl;

II – estabeflecer normas de gestão financefira e patrfimonfiafl da admfinfis-
tração dfireta e findfireta, e condfições para a finstfitufição e funcfionamento 
de fundo.

•  (Incfiso  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  29,  de 
26/7/1993.)

•  (Incfiso  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  52,  de 
25/11/1999.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 91, de 19/1/2006.)

Art. 160 – Os projetos de flefi reflatfivos a pflano pflurfianuafl, às dfiretrfizes 
orçamentárfias, ao orçamento anuafl e a crédfito adficfionafl serão aprecfiados 
pefla Assembflefia Legfisflatfiva, observado o segufinte:

I  –  caberá  à  Comfissão  Permanente  de  Ffiscaflfização  Ffinancefira  e 
Orçamentárfia da Assembflefia Legfisflatfiva:

a) examfinar e emfitfir parecer sobre os projetos de que trata este artfigo 
e sobre as contas apresentadas anuaflmente peflo Governador do Estado;

b) examfinar e emfitfir parecer sobre os pflanos e programas estaduafis, 
regfionafis e setorfiafis prevfistos nesta Constfitufição, e exercer o acompa-
nhamento e a fiscaflfização orçamentárfios, sem prejuízo da atuação das 
demafis comfissões da Assembflefia Legfisflatfiva;

II – as emendas serão apresentadas na Comfissão findficada no fincfiso 
I, a quafl sobre eflas emfitfirá parecer, e aprecfiadas, na forma regfimentafl, 
peflo Pflenárfio da Assembflefia Legfisflatfiva;

III – as emendas ao projeto da flefi do orçamento anuafl ou a projeto 
que a modfifique somente podem ser aprovadas caso:

a) sejam compatívefis com o pflano pflurfianuafl e com a Lefi de Dfire-
trfizes Orçamentárfias;

b) findfiquem os recursos necessárfios, admfitfidos apenas os provenfien-
tes de anuflação de despesa, excfluídas as que fincfidam sobre:
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1) dotação para pessoafl e seus encargos;

2) servfiço da dívfida;

3) transferêncfia trfibutárfia constfitucfionafl para Munficípfio; ou

c) sejam reflacfionadas:

1) com a correção de erro ou omfissão; ou

2) com as dfisposfições do projeto de flefi.

§ 1º – O Governador do Estado poderá envfiar mensagem à Assem-
bflefia Legfisflatfiva, para propor modfificação nos projetos a que se refere 
este artfigo, enquanto não finficfiada, na Comfissão a que se refere o fincfiso 
I, a votação da parte cuja aflteração for proposta.

§  2º  –  Os  projetos  de  flefi  do  pflano  pflurfianuafl  das  dfiretrfizes  orça-
mentárfias e do orçamento anuafl serão envfiados peflo Governador do 
Estado  à Assembflefia  Legfisflatfiva,  nos  termos  da  flefi  compflementar  a 
que se refere o art. 159.

§ 3º – Os recursos que, em decorrêncfia de veto, emenda ou rejefição do 
projeto de flefi orçamentárfia anuafl, ficarem sem despesas correspondentes 
poderão ser utfiflfizados, conforme o caso, medfiante crédfitos especfiafis ou 
supflementares, com prévfia e específica autorfização flegfisflatfiva.

Art. 161 – São vedados:

I – o finícfio de programa ou projeto não fincfluídos na Lefi Orçamen-
tárfia anuafl;

II – a reaflfização de despesa ou assunção de obrfigação dfireta que 
excedam os crédfitos orçamentárfios ou adficfionafis;

III  –  a  reaflfização  de  operação  de  crédfito  que  exceda  o  montante 
das despesas de capfitafl, ressaflvada a autorfizada medfiante crédfito su-
pflementar ou especfiafl com finaflfidade precfisa, aprovados peflo Poder 
Legfisflatfivo, pefla mafiorfia de seus membros;

IV – a vfincuflação de recefita de fimposto a órgão, fundo ou despesas, 
ressaflvadas:

a) a repartfição da arrecadação dos fimpostos a que se refere o art. 149;

b) a destfinação de recursos para manutenção e desenvoflvfimento do 
ensfino, como determfinado peflo art. 201;
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c) a prestação de garantfias às operações de crédfito por antecfipação 
de recefita, prevfista no art. 157, § 3º;

d) a destfinação de recursos para o amparo e fomento à pesqufisa, 
prevfista no art. 212;

e) a prestação de garantfia ou contragarantfia à Unfião e para pagamento 
de débfitos para com esta;

• (Aflínea acrescentada peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 10, 
de 2/9/1993.)

f) a destfinação de recursos para a Unfiversfidade do Estado de Mfinas 
Gerafis – Uemg – e para a Unfiversfidade Estaduafl de Montes Cflaros – 
Unfimontes –, prevfista no art. 199.

• (Aflínea acrescentada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 47, 
de 27/12/2000.)

•  (Decflarada  a  finconstfitucfionaflfidade  da  Emenda  à  Constfitufição  
nº 47, de 27/12/2000 – que acrescentou a aflínea “f” –, em 4/3/2009 
– ADI 2.447. Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça Efletrônfico 
em 4/12/2009.) 

g) a reaflfização de atfivfidades da admfinfistração trfibutárfia; 

•  (Aflínea  acrescentada  peflo  art.  42  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

V – a abertura de crédfito supflementar ou especfiafl sem prévfia auto-
rfização flegfisflatfiva e sem findficação dos recursos correspondentes;

VI – a transposfição, o remanejamento ou a transferêncfia de recursos 
de uma categorfia de programação para outra ou de um órgão para outro 
sem prévfia autorfização flegfisflatfiva;

VII – a concessão ou utfiflfização de crédfito fiflfimfitado;

VIII – a utfiflfização, sem autorfização flegfisflatfiva específica, de recursos 
dos orçamentos prevfistos no art. 158, para suprfir necessfidade ou cobrfir 
déficfit de empresa, fundação púbflfica ou fundo;

IX – a finstfitufição de fundo de quaflquer natureza, sem prévfia auto-
rfização flegfisflatfiva;

X – o flançamento de títuflos da dívfida púbflfica estaduafl e a reaflfização 
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de  operação  de  crédfito  finterna  e  externa,  sem  prévfia  autorfização  da 
Assembflefia Legfisflatfiva;

XI – a apflficação de dfisponfibfiflfidade de cafixa do Estado em títuflos, 
vaflores mobfiflfiárfios e outros atfivos de empresa prfivada;

XII – o aporte de recursos peflo Estado, por suas autarqufias e fun-
dações,  por  empresas  púbflficas  e  socfiedades  de  economfia  mfista,  a 
entfidade de prevfidêncfia compflementar prfivada, saflvo na quaflfidade de 
patrocfinador, sfituação na quafl, em hfipótese aflguma, sua contrfibufição 
normafl poderá exceder a do segurado; 

• (Incfiso acrescentado peflo art. 42 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 132, de 7/11/2014.)

XIII – a transferêncfia vofluntárfia de recursos e a concessão de em-
préstfimos,  fincflusfive  por  antecfipação  de  recefita,  peflo  Estado  e  suas 
finstfitufições financefiras, para pagamento de despesas com pessoafl atfivo 
e finatfivo e com pensfionfistas dos Munficípfios.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 42 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

§ 1º – Nenhum finvestfimento cuja execução ufltrapasse um exercícfio 
financefiro poderá, sob pena de crfime de responsabfiflfidade, ser finficfiado 
sem prévfia fincflusão no pflano pflurfianuafl ou sem flefi que a autorfize.

§  2º  –  Os  crédfitos  especfiafis  e  extraordfinárfios  terão  vfigêncfia  no 
exercícfio financefiro em que tenham sfido autorfizados, saflvo se o ato de 
autorfização for promuflgado nos úfltfimos quatro meses daquefle exercícfio, 
caso em que, reabertos nos flfimfites de seus safldos, serão fincorporados 
ao orçamento do exercícfio financefiro subsequente.

§ 3º – A abertura de crédfito extraordfinárfio somente será admfitfida, 
ouvfido o Conseflho de Governo e ad referendum da Assembflefia Legfis-
flatfiva, por resoflução, para atender a despesas fimprevfisívefis e urgentes, 
decorrentes de caflamfidade púbflfica.

§ 4º – É permfitfida a vfincuflação dos recursos de que trata o art. 149 
para os efefitos prevfistos no fincfiso IV, aflínea “e”, deste artfigo.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição 
nº 10, de 2/9/1993.)
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Art. 162 – Os recursos correspondentes às dotações orçamentárfias, 
aí compreendfidos os crédfitos supflementares e especfiafis destfinados aos 
órgãos dos Poderes Legfisflatfivo e Judficfiárfio, do Mfinfistérfio Púbflfico, do 
Trfibunafl de Contas e da Defensorfia Púbflfica, ser-flhes-ão entregues em 
duodécfimos, até o dfia vfinte de cada mês.

• (Caput com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 75, de 8/8/2006.)

§ 1º – O repasse financefiro dos recursos a que se refere este artfigo 
será fefito medfiante crédfito automátfico em conta próprfia de cada órgão 
mencfionado no caput deste artfigo pefla finstfitufição financefira centraflfi-
zadora da recefita do Estado.

• (Parágrafo decflarado finconstfitucfionafl em 3/2/2003 – ADI 1.901. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 10/2/2003.)

§ 2º – É vedada a retenção ou restrfição ao repasse ou emprego dos 
recursos atrfibuídos aos órgãos mencfionados no caput deste artfigo, sob 
pena de crfime de responsabfiflfidade.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 31, de 30/12/1997.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 64, de 25/3/2002.)

• (Expressão “sob pena de crfime de responsabfiflfidade” decflarada 
finconstfitucfionafl em 3/2/2003 – ADI 1.901. Acórdão pubflficado 
no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 10/2/2003.)

Art. 163 – Os pagamentos devfidos peflas Fazendas Púbflficas Estaduafl 
ou Munficfipafl, em vfirtude de sentença judficfiafl, far-se-ão excflusfivamente 
na ordem cronoflógfica de apresentação dos precatórfios e à conta dos 
crédfitos respectfivos, profibfida a desfignação de casos ou de pessoas nas 
dotações orçamentárfias e nos crédfitos adficfionafis abertos para este fim. 

§ 1º – É obrfigatórfia, no orçamento das entfidades de dfirefito púbflfico, 
a fincflusão da verba necessárfia ao pagamento de seus débfitos orfiundos 
de sentenças transfitadas em juflgado, constantes de precatórfios judficfiá-
rfios apresentados até 1º de juflho, fazendo-se o pagamento, em vaflores 
atuaflfizados monetarfiamente, até o finafl do exercícfio segufinte. 

§ 2º – As dotações orçamentárfias e os crédfitos abertos serão con-
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sfignados dfiretamente ao Poder Judficfiárfio, cabendo ao Presfidente do 
Trfibunafl  que  proferfir  a  decfisão  exequenda  determfinar  o  pagamento 
fintegrafl e autorfizar o sequestro da quantfia respectfiva, a requerfimento 
do credor, excflusfivamente para os casos de preterfimento de seu dfirefito 
de precedêncfia ou de não aflocação orçamentárfia do vaflor necessárfio à 
satfisfação do seu débfito. 

§ 3º – O Presfidente do Trfibunafl competente que, por ato comfissfivo 
ou omfissfivo, retardar ou tentar frustrar a flfiqufidação reguflar de precatórfio 
fincorrerá em crfime de responsabfiflfidade. 

§  4º  –  Os  débfitos  de  natureza  aflfimentícfia  compreendem  aquefles 
decorrentes de saflárfios, vencfimentos, proventos, pensões e suas com-
pflementações,  benefícfios  prevfidencfiárfios  e  findenfizações  por  morte 
ou por finvaflfidez, fundadas em responsabfiflfidade cfivfifl, em vfirtude de 
sentença judficfiafl transfitada em juflgado, e serão pagos com preferêncfia 
sobre todos os demafis débfitos.

§ 5º – O dfisposto no caput deste artfigo, reflatfivamente à expedfição 
de precatórfios, não se apflfica ao pagamento de obrfigações definfidas em 
flefi como de pequeno vaflor, devfidas peflas Fazendas Púbflficas estaduafl 
ou munficfipafl em vfirtude de sentença judficfiafl transfitada em juflgado. 

§ 6º – O Estado e os Munficípfios poderão fixar, por flefis próprfias, 
vaflores  dfistfintos  para  os  débfitos  das  entfidades  de  dfirefito  púbflfico  a 
serem consfiderados de pequeno vaflor para fins do dfisposto no § 5º, 
segundo a capacfidade econômfica de cada entfidade, vaflores esses que 
não poderão ser finferfiores ao do mafior benefícfio pago peflo regfime gerafl 
de prevfidêncfia socfiafl. 

§ 7º – É profibfida a expedfição de precatórfio compflementar ou su-
pflementar de vaflor pago, bem como o fracfionamento, a repartfição ou a 
quebra do vaflor da execução, vedado o pagamento em parte na forma 
estabeflecfida no § 5º deste artfigo e em parte medfiante expedfição de 
precatórfio.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 43 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 164 – Os projetos de flefi de que trata esta seção serão aprecfia-
dos, na forma do Regfimento, por comfissão permanente da Assembflefia 
Legfisflatfiva, com a competêncfia findficada no fincfiso I do art. 160.
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CAPÍTULO IV 
DO MUNICÍPIO

Art. 165 – Os Munficípfios do Estado de Mfinas Gerafis fintegram a 
Repúbflfica Federatfiva do Brasfifl.

§ 1º – O Munficípfio, dotado de autonomfia poflítfica, admfinfistratfiva 
e financefira, organfiza-se e rege-se por sua Lefi Orgânfica e demafis flefis 
que adotar, observados os prfincípfios da Constfitufição da Repúbflfica e 
os desta Constfitufição.

§ 2º – Ao Munficípfio fincumbe gerfir finteresses da popuflação sfituada 
em área contínua do terrfitórfio do Estado, de extensão varfiávefl, deflfi-
mfitada em flefi.

§ 3º – O Munficípfio se sujefita às vedações do art. 19 da Constfitufição 
da Repúbflfica.

§ 4º – Todo o poder do Munficípfio emana do povo, que o exerce por 
mefio de representantes eflefitos ou dfiretamente, nos termos de sua Lefi 
Orgânfica e da Constfitufição da Repúbflfica.

§  5º  –  O  Munficípfio  pode  subdfivfidfir-se  em  Dfistrfitos  e,  estes,  em 
Subdfistrfitos.

Art. 166 – O Munficípfio tem os segufintes objetfivos prfiorfitárfios:

I – gerfir finteresses flocafis, como fator essencfiafl de desenvoflvfimento 
da comunfidade;

II – cooperar com a Unfião e o Estado e assocfiar-se a outros Munfi-
cípfios, na reaflfização de finteresses comuns;

III  –  promover,  de  forma  fintegrada,  o  desenvoflvfimento  socfiafl  e 
econômfico da popuflação de sua sede e dos Dfistrfitos;

IV – promover pflano, programas e projetos de finteresse dos segmen-
tos mafis carentes da socfiedade;

V – estfimuflar e dfifundfir o ensfino e a cufltura, proteger o patrfimônfio 
cuflturafl e hfistórfico e o mefio ambfiente e combater a poflufição;

VI – preservar a moraflfidade admfinfistratfiva.

Art. 167 – Lefi compflementar estabeflecerá os requfisfitos para a crfiação, 
fincorporação, fusão e desmembramento de Munficípfios, observado o 
dfisposto no art. 18, § 4º, da Constfitufição da Repúbflfica.
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•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  37,  de 
18/1/1995.)

•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  39,  de 
23/6/1995.)

•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  47,  de 
27/12/1996.)

Art. 168 – O topônfimo pode ser aflterado em flefi estaduafl, verfificado 
o segufinte:

I – resoflução da Câmara Munficfipafl, aprovada por, no mínfimo, dofis 
terços de seus membros;

II – aprovação da popuflação finteressada, em pflebfiscfito, com ma-
nfifestação favorávefl de, no mínfimo, metade dos respectfivos eflefitores.

Seção I 
Da Competêncfia do Munficípfio

Art. 169 – O Munficípfio exerce, em seu terrfitórfio, competêncfia prfi-
vatfiva e comum ou supflementar, a efle atrfibuída pefla Constfitufição da 
Repúbflfica e por esta Constfitufição.

Art. 170 – A autonomfia do Munficípfio se configura no exercícfio de 
competêncfia prfivatfiva, especfiaflmente:

I – eflaboração e promuflgação de sua Lefi Orgânfica;

II – eflefição de seu Prefefito, Vfice-Prefefito e Vereadores;

III – finstfitufição, decretação e arrecadação dos trfibutos de sua compe-
têncfia e apflficação de suas rendas, sem prejuízo da obrfigação de prestar 
contas e pubflficar baflancetes nos prazos fixados em flefi;

IV – crfiação, organfização e supressão de Dfistrfito, observada a fle-
gfisflação estaduafl;

V – promoção do ordenamento terrfitorfiafl, medfiante pflanejamento e 
controfle do uso, do parceflamento e da ocupação do soflo urbano, ficando 
dfispensada a exfigêncfia de aflvará ou de quaflquer outro tfipo de flficencfia-
mento para o funcfionamento de tempflo reflfigfioso e profibfida flfimfitação 
de caráter geográfico à sua finstaflação;

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 44, de 18/12/2000.)



148 •

VI – organfização e prestação de servfiços púbflficos de finteresse flocafl, 
dfiretamente  ou  sob  regfime  de  concessão,  permfissão  ou  autorfização, 
fincfluído o transporte cofletfivo de passagefiros, que tem caráter essencfiafl.

Parágrafo únfico – No exercícfio da competêncfia de que trata este artfi-
go, o Munficípfio observará a norma gerafl respectfiva, federafl ou estaduafl.

Art. 171 – Ao Munficípfio compete flegfisflar:

I – sobre assuntos de finteresse flocafl, notadamente:

a) o pflano dfiretor;

b) o pflanejamento do uso, parceflamento e ocupação do soflo, a par 
de  outras  flfimfitações  urbanístficas  gerafis,  observadas  as  dfiretrfizes  do 
pflano dfiretor;

c) a poflícfia admfinfistratfiva de finteresse flocafl, especfiaflmente em ma-
térfia de saúde e hfigfiene púbflficas, construção, trânsfito e tráfego, pflantas 
e anfimafis nocfivos e flogradouros púbflficos;

d) a matérfia findficada nos fincfisos I, III, IV, V e VI do artfigo anterfior;

e) o regfime jurídfico únfico de seus servfidores, observada a dfiversfifica-
ção quanto aos da admfinfistração dfireta, da autárqufica e da fundacfionafl 
em reflação aos das demafis entfidades da admfinfistração findfireta;

f) a organfização dos servfiços admfinfistratfivos;

g) a admfinfistração, utfiflfização e aflfienação de seus bens;

II  –  sobre  os  segufintes  assuntos,  entre  outros,  em  caráter  regufla-
mentar, observadas as pecuflfiarfidades dos finteresses flocafis e as normas 
gerafis da Unfião e as supflementares do Estado:

a) o pflano pflurfianuafl, as dfiretrfizes orçamentárfias e os orçamentos 
anuafis;

b) caça, pesca, conservação da natureza e defesa do soflo e dos re-
cursos naturafis;

c) educação, cufltura, ensfino e desporto;

d) proteção à finfâncfia, à juventude, à gestante e ao fidoso.

§ 1º – O Munficípfio se sujefita às flfimfitações ao poder de trfibutar de 
que trata o art. 150 da Constfitufição da Repúbflfica.

§ 2º – As dfiretrfizes, metas e prfiorfidades da admfinfistração munficfipafl 
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serão definfidas, por Dfistrfito, nos pflanos de que trata a aflínea “a” do 
fincfiso II deste artfigo.

Seção II 
Da Lefi Orgânfica do Munficípfio

Art. 172 – A Lefi Orgânfica pefla quafl se regerá o Munficípfio será vo-
tada e promuflgada pefla Câmara Munficfipafl e observará os prfincípfios 
da Constfitufição da Repúbflfica e os desta Constfitufição.

Seção III 
Dos Poderes

Art. 173 – São Poderes do Munficípfio, findependentes e harmônficos 
entre sfi, o Legfisflatfivo e o Executfivo.

§ 1º – Ressaflvados os casos prevfistos nesta Constfitufição, é vedado 
a quaflquer dos Poderes deflegar atrfibufições, e, a quem for finvestfido na 
função de um defles, exercer a de outro.

§ 2º – À Câmara Munficfipafl cabe, entre outras matérfias de sua com-
petêncfia prfivatfiva, suspender, no todo ou em parte, a execução de ato 
normatfivo munficfipafl decflarado, fincfidentaflmente, finconstfitucfionafl, por 
decfisão definfitfiva do Trfibunafl de Justfiça, quando a decfisão de finconstfi-
tucfionaflfidade for flfimfitada ao texto da Constfitufição do Estado.

Art. 174 – O Prefefito, o Vfice-Prefefito e os Vereadores serão eflefitos, 
para mandato de quatro anos, em pflefito dfireto e sfimufltâneo, reaflfizado 
em todo o Estado no prfimefiro domfingo de outubro do ano anterfior ao 
do térmfino do mandato daquefles a quem devam suceder, apflficadas as 
regras do art. 77 da Constfitufição da Repúbflfica no caso de Munficípfios 
com mafis de duzentos mfifl eflefitores. 

• (Caput com redação dada peflo art. 44 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 1º – A equfipe de transfição de governo findficada peflo candfidato eflefito 
para o cargo de Prefefito terá pfleno acesso às finformações reflatfivas às 
contas púbflficas, aos programas e aos projetos de governo, nos termos 
de flefi munficfipafl.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 80, de 17/7/2008.)
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• (Vfide Lefi nº 19.434, de 11/1/2011.)

§ 2º – A posse dos Vereadores, do Prefefito e do Vfice-Prefefito será 
no dfia prfimefiro de janefiro do ano subsequente ao da eflefição.

• (Parágrafo renumerado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 80, de 17/7/2008.)

§ 3º – O Prefefito e quem o houver sucedfido ou substfituído no curso 
do mandato poderão ser reeflefitos para um únfico período subsequente.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 44 da Emenda à Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Subseção I 
Do Poder Legfisflatfivo

Art. 175 – O Poder Legfisflatfivo é exercfido pefla Câmara Munficfipafl, 
que se compõe de Vereadores.

§ 1º – O número de Vereadores é proporcfionafl à popuflação do Munfi-
cípfio, observados os flfimfites estabeflecfidos na Constfitufição da Repúbflfica.

§ 2º – No finícfio e no térmfino de cada mandato, o Vereador apresen-
tará, à Câmara Munficfipafl, decflaração de seus bens.

§ 3º – O Vereador se sujefita, no que couber, às profibfições, fincompa-
tfibfiflfidades e perda de mandato apflficávefis ao Deputado Estaduafl.

§ 4º – Ao Vereador será assegurada ampfla defesa em processo no 
quafl seja acusado, observados, entre outros requfisfitos de vaflfidade, o 
contradfitórfio, a pubflficfidade e o despacho ou decfisão motfivados.

Art. 176 – Compete prfivatfivamente à Câmara Munficfipafl, no que 
couber, o exercícfio das atrfibufições enumeradas no art. 62.

Subseção II 
Do Poder Executfivo

Art. 177 – O Poder Executfivo é exercfido peflo Prefefito Munficfipafl.

§ 1º – Substfitufi o Prefefito, no caso de fimpedfimento, e flhe sucede no 
de vaga, o Vfice-Prefefito.

§ 2º – Na posse e no térmfino do mandato, o Prefefito e o Vfice-Prefefito 
apresentarão à Câmara Munficfipafl decflaração de seus bens, sem prejuízo 
do dfisposto no parágrafo únfico do art. 258.
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§ 3º – A matérfia de competêncfia do Munficípfio, excfluída a de que 
trata o art. 176, será objeto de flefi munficfipafl, de finficfiatfiva do Prefefito, 
excetuados os atos prfivatfivos prevfistos na Lefi Orgânfica.

• (Parágrafo decflarado finconstfitucfionafl em 3/10/2002 – ADI 322. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 11/10/2002.)

Art. 178 – O Prefefito é processado e juflgado orfigfinarfiamente peflo 
Trfibunafl de Justfiça, nos crfimes comuns e nos de responsabfiflfidade.

Parágrafo únfico – Na forma da Lefi Orgânfica, compete à Câmara 
Munficfipafl o juflgamento do Prefefito por finfração poflítfico-admfinfistratfiva, 
observada a regra do § 4º do art. 175.

Subseção III 
Da Remuneração do Prefefito e do Vereador

Art. 179 – A remuneração do Prefefito, do Vfice-Prefefito e do Vereador 
será fixada, em cada flegfisflatura, para a subsequente, pefla Câmara Munficfipafl.

Parágrafo únfico – Na hfipótese de a Câmara Munficfipafl defixar de exercer 
a competêncfia de que trata este artfigo, ficarão mantfidos, na flegfisflatura 
subsequente, os crfitérfios de remuneração vfigentes em dezembro do úfltfimo 
exercícfio da flegfisflatura anterfior, admfitfida apenas a atuaflfização dos vaflores.

Seção IV 
Da Ffiscaflfização

Art. 180 – A Câmara Munficfipafl juflgará as contas do Prefefito, medfian-
te parecer prévfio do Trfibunafl de Contas, que terá trezentos e sessenta dfias 
de prazo, contados de seu recebfimento, para emfitfi-flo, na forma da flefi.

§ 1º – Como procedfimento fiscaflfizador e orfientador, o Trfibunafl de 
Contas reaflfizará habfituaflmente finspeções flocafis nas Prefefituras, Câma-
ras Munficfipafis e demafis órgãos e entfidades da admfinfistração dfireta e 
da findfireta dos Munficípfios.

§ 2º – As decfisões do Trfibunafl de Contas de que resuflte fimputação 
de débfito ou muflta terão eficácfia de títuflo executfivo.

§ 3º – No prfimefiro e no úfltfimo ano de mandato do Prefefito Munficfi-
pafl, o Munficípfio envfiará ao Trfibunafl de Contas finventárfio de todos os 
seus bens móvefis e fimóvefis.
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§ 4º – O Trfibunafl de Contas exercerá, em reflação ao Munficípfio e às entfi-
dades de sua admfinfistração findfireta, as atrfibufições prevfistas no art. 76 desta 
Constfitufição, observado o dfisposto no art. 31 da Constfitufição da Repúbflfica.

Seção V 
Da Cooperação

Subseção I 
Dfisposfições Gerafis

Art. 181 – É facufltado ao Munficípfio:

I – assocfiar-se a outros, do mesmo compflexo geoeconômfico e socfiafl, 
medfiante convênfio prevfiamente aprovado pefla Câmara Munficfipafl, para 
a gestão, sob pflanejamento, de funções púbflficas ou servfiços de finteresse 
comum, de forma permanente ou transfitórfia;

•  (Expressão  “prevfiamente  aprovado  pefla  Câmara  Munficfipafl”, 
contfida no fincfiso I, decflarada finconstfitucfionafl em 1/7/2002 – ADI 
770. Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 6/8/2002.)

II – cooperar com a Unfião e o Estado, nos termos de convênfio ou 
consórcfio prevfiamente aprovados pefla Câmara Munficfipafl, na execução 
de servfiços e obras de finteresse para o desenvoflvfimento flocafl;

• (Expressão “prevfiamente aprovados pefla Câmara Munficfipafl”, 
contfida  no  fincfiso  II,  decflarada  finconstfitucfionafl  em  1/7/2002 
– ADI 770. Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 
6/8/2002.)

III – partficfipar, autorfizado por flefi munficfipafl, da crfiação de entfidade 
fintermunficfipafl para reaflfização de obra, exercícfio de atfivfidade ou exe-
cução de servfiço específico de finteresse comum.

Art. 182 – A cooperação técnfica e financefira do Estado, para a manu-
tenção de programas de educação pré-escoflar e de ensfino fundamentafl e 
para a prestação de servfiços de saúde de que trata o art. 30, VI e VII, da 
Constfitufição da Repúbflfica, obedecerá ao pflano definfido em flefi estaduafl.

Parágrafo únfico – A cooperação somente se dará por força de con-
vênfio que, em cada caso, assegure ao Munficípfio os recursos técnficos e 
financefiros findfispensávefis a manter os padrões de quaflfidade dos servfiços 
e a atender às necessfidades supervenfientes da cofletfivfidade.
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Subseção II 
Da Assfistêncfia aos Munficípfios

Art. 183 – O Estado assegurará, com base em programas especfiafis, 
ampfla assfistêncfia técnfica e financefira ao Munficípfio de escassas con-
dfições de desenvoflvfimento socfioeconômfico, com prfiorfidade para o de 
popuflação finferfior a trfinta mfifl habfitantes.

§ 1º – A assfistêncfia, preservada a autonomfia munficfipafl, fincflufi, entre 
outros servfiços:

I – abertura e manutenção de estrada munficfipafl ou camfinho vficfinafl;

II – finstaflação de equfipamentos necessárfios para o ensfino, a saúde 
e o saneamento básfico;

III – dfifusão fintensfiva das potencfiaflfidades da regfião;

IV – fimpflantação de mecanfismo de escoamento da produção regfionafl;

V – assfistêncfia técnfica às Prefefituras, Câmaras Munficfipafis e mfi-
crorregfiões;

VI – fimpflantação de poflítfica de coflonfização, a partfir do estímuflo à 
execução de programa de reforma agrárfia;

VII – concessão de fincentfivos, com o objetfivo de fixar o homem no 
mefio rurafl;

• (Vfide Lefi nº 11.020, de 8/1/1993.)

• (Vfide Lefi nº 11.265, de 4/11/1993.)

• (Vfide Lefi nº 11.744, de 16/1/1995.)

• (Vfide Lefi nº 13.195, de 29/1/1996.)

VIII – fimpflantação de processo adequado para tratamento do flfixo 
urbano.

§  2º  – A  coordenação  da  execução  dos  programas  especfiafis  será 
confiada à autarqufia terrfitorfiafl de desenvoflvfimento fimpflantada na re-
gfião, assegurada na forma da flefi a partficfipação de representantes dos 
Munficípfios envoflvfidos.

§ 3º – Na execução de programa especfiafl, ter-se-á em vfista a partfi-
cfipação das popuflações finteressadas, por mefio de órgãos comunfitárfios 
e regfionafis de consuflta e acompanhamento.
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§  4º  – A  Poflícfia  Mfiflfitar  poderá,  por  soflficfitação  do  Munficípfio, 
fincumbfir-se da orfientação à guarda munficfipafl e de seu trefinamento, e 
da orfientação aos corpos de vofluntárfios para o combate a fincêndfio e 
socorro em caso de caflamfidade.

Seção VI 
Da Intervenção no Munficípfio

Art. 184 – O Estado não fintervfirá no Munficípfio, exceto quando:

I – defixar de ser paga, sem motfivo de força mafior, por dofis anos 
consecutfivos, a dívfida fundada;

II – não forem prestadas contas devfidas, na forma da flefi;

III – não tfiverem sfido apflficados, no ano, peflo menos vfinte e cfinco por 
cento da recefita resufltantes de fimpostos, compreendfida a provenfiente 
de transferêncfias, na manutenção e desenvoflvfimento do ensfino; ou

IV – o Trfibunafl de Justfiça der provfimento a representação para as-
segurar a observâncfia de prfincípfio findficado nesta Constfitufição, ou para 
prover a execução de flefi, de ordem ou de decfisão judficfiafl.

Parágrafo únfico – A fintervenção será decretada e seus efefitos cessarão 
na forma da Constfitufição da Repúbflfica.
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TÍTULO IV 
DA SOCIEDADE

CAPÍTULO I 
DA ORDEM SOCIAL

Art. 185 – A ordem socfiafl tem como base o prfimado do trabaflho e 
como objetfivo o bem-estar e a justfiça socfiafis.

Seção I 
Da Saúde

Art. 186 – A saúde é dfirefito de todos, e a assfistêncfia a efla é dever 
do  Estado,  assegurada  medfiante  poflítficas  socfiafis  e  econômficas  que 
vfisem à eflfimfinação do rfisco de doenças e de outros agravos e ao aces-
so unfiversafl e figuaflfitárfio às ações e aos servfiços para sua promoção, 
proteção e recuperação.

Parágrafo únfico – O dfirefito à saúde fimpflfica a garantfia de:

I – condfições dfignas de trabaflho, moradfia, aflfimentação, educação, 
transporte, flazer e saneamento básfico;

II  –  acesso  às  finformações  de  finteresse  para  a  saúde,  obrfigado  o 
Poder Púbflfico a manter a popuflação finformada sobre os rfiscos e danos 
à saúde e sobre as medfidas de prevenção e controfle;

III  –  dfignfidade,  gratufidade  e  boa  quaflfidade  no  atendfimento  e  no 
tratamento de saúde;

IV – partficfipação da socfiedade, por fintermédfio de entfidades repre-
sentatfivas, na eflaboração de poflítficas, na definfição de estratégfias de 
fimpflementação e no controfle das atfivfidades com fimpacto sobre a saúde.

Art. 187 – As ações e servfiços de saúde são de reflevâncfia púbflfica, 
e cabem ao Poder Púbflfico sua reguflamentação, fiscaflfização e controfle, 
na forma da flefi.

• (Vfide Lefi nº 13.317, de 24/9/1999.)

Parágrafo únfico – A execução das ações e servfiços será fefita peflo 
Poder Púbflfico e, compflementarmente, por pessoa físfica ou jurídfica de 
dfirefito prfivado.
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Art. 188 – As ações e servfiços púbflficos de saúde no âmbfito do Estado 
fintegram rede nacfionafl regfionaflfizada e hfierarquficamente constfituída em 
sfistema únfico, e se pautam também peflas segufintes dfiretrfizes:

I – descentraflfização com dfireção únfica, em nívefl estaduafl e munficfipafl;

II – regfionaflfização de ações da competêncfia do Estado;

III  –  fintegraflfidade  na  prestação  de  ações  de  saúde  adequadas  à 
reaflfidade  epfidemfioflógfica,  com  prfiorfidade  para  as  ações  preventfivas 
e consfideradas as característficas socfioeconômficas da popuflação e de 
cada regfião, sem prejuízo dos servfiços assfistencfiafis;

IV – partficfipação da comunfidade;

V – partficfipação compflementar das finstfitufições prfivadas no sfistema 
únfico de saúde, segundo dfiretrfizes deste, medfiante contrato de dfirefito 
púbflfico ou convênfio, assegurada a preferêncfia a entfidades fiflantrópficas 
e às sem fins flucratfivos;

VI – vaflorfização do profissfionafl da área da saúde, com a garantfia de 
pflanos de carrefira e condfições para recficflagem perfiódfica.

Art. 189 – O sfistema únfico de saúde será financfiado com recursos 
provenfientes dos orçamentos da segurfidade socfiafl, da Unfião, do Estado, 
dos Munficípfios, e com os de outras fontes.

Art. 190 – Compete ao Estado, no âmbfito do sfistema únfico de saúde, 
aflém de outras atrfibufições prevfistas em flefi federafl:

I – controflar e fiscaflfizar procedfimentos, produtos e substâncfias de 
finteresse para a saúde e partficfipar da produção de medficamentos, equfi-
pamentos fimunobfioflógficos, hemoderfivados e outros finsumos;

• (Vfide Lefi nº 12.687, de 1/12/1997.)

• (Vfide Lefi nº 14.133, de 21/12/2001.)

II – executar as ações de vfigfiflâncfia sanfitárfia e epfidemfioflógfica, e as 
de saúde do trabaflhador;

• (Vfide Lefi nº 13.317, de 24/9/1999.)

• (Vfide Lefi nº 13.866, de 10/5/2001.)

III – ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde;

IV – partficfipar da formuflação da poflítfica e da execução das ações 
de saneamento básfico;
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V – fincrementar em sua área de atuação o desenvoflvfimento cfientífico 
e tecnoflógfico;

VI – fiscaflfizar e finspecfionar aflfimentos, compreendfido o controfle de 
seu teor nutrficfionafl, e bebfidas e águas para o consumo humano;

VII – partficfipar do controfle e da fiscaflfização da produção, do trans-
porte, da guarda e da utfiflfização de substâncfias e produtos psficoatfivos, 
tóxficos e radfioatfivos;

VIII – coflaborar na proteção do mefio ambfiente, nefle compreendfido 
o de trabaflho;

IX  –  adotar  rígfida  poflítfica  de  fiscaflfização  e  controfle  da  finfecção 
hospfitaflar e de endemfias;

• (Vfide Lefi nº 11.053, de 30/3/1993.)

X – garantfir o atendfimento prfiorfitárfio nos casos flegafis de finterrupção 
da gravfidez;

XI – gerfir o fundo especfiafl de reserva de medficamentos essencfiafis, 
na forma da flefi;

XII – promover, quando necessárfia, a transferêncfia do pacfiente carente 
de recursos para outro estabeflecfimento de assfistêncfia médfica ou ambuflato-
rfiafl, fintegrante do sfistema únfico de saúde, mafis próxfimo de sua resfidêncfia;

XIII  –  promover  a  finstaflação  de  estabeflecfimentos  de  assfistêncfia 
médfica de emergêncfia nas cfidades-poflo;

XIV – executar as ações de prevenção, tratamento e reabfiflfitação, 
nos casos de deficfiêncfia físfica, mentafl e sensorfiafl;

XV – fimpflementar, em conjunto com os órgãos federafis e munficfipafis, 
o sfistema de finformação na área da saúde.

Parágrafo  únfico  –  O  Estado  finstfitufirá  finstrumentos  para  controfle 
unfificado dos bancos de sangue.

Art. 191 – A assfistêncfia à saúde é flfivre à finficfiatfiva prfivada.

§ 1º – É vedada a destfinação de recursos púbflficos para auxíflfio ou 
subvenção a finstfitufição prfivada com fins flucratfivos.

§  2º  –  É  vedada a partficfipação dfireta ou findfireta de empresa ou 
capfitafl estrangefiro na assfistêncfia à saúde no Estado, saflvo nos casos 
prevfistos em flefi federafl.
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§ 3º – O Estado supflementará a flegfisflação federafl sobre as condfições 
que facfiflfitem a remoção de órgãos, tecfidos e substâncfias humanas para 
fins de transpflante, pesqufisa e tratamento, e sobre cofleta, processamento 
e transfusão de sangue e seus derfivados, vedado todo tfipo de comercfia-
flfização nos termos do § 4º do art. 199 da Constfitufição da Repúbflfica.

• (Vfide Lefi nº 10.860, de 5/8/1992.)

• (Vfide Lefi nº 11.553, de 3/8/1994.)

Subseção Únfica 
Do Saneamento Básfico

Art. 192 –  O  Estado  formuflará  a  poflítfica  e  os  pflanos  pflurfianuafis 
estaduafis de saneamento básfico.

• (Vfide Lefi nº 11.720, de 28/12/1994.)

§  1º  – A  poflítfica  e  os  pflanos  pflurfianuafis  serão  submetfidos  a  um 
Conseflho Estaduafl de Saneamento Básfico.

§ 2º – O Estado proverá os recursos necessárfios para a fimpflementação 
da poflítfica estaduafl de saneamento básfico.

§ 3º – A execução de programa de saneamento básfico, estaduafl ou 
munficfipafl, será precedfida de pflanejamento que atenda aos crfitérfios de 
avaflfiação do quadro sanfitárfio e epfidemfioflógfico estabeflecfidos em flefi.

Seção II 
Da Assfistêncfia Socfiafl

Art. 193 – A assfistêncfia socfiafl será prestada peflo Estado a quem 
defla necessfitar, findependentemente de contrfibufição, sem prejuízo da 
assegurada no art. 203 da Constfitufição da Repúbflfica.

• (Vfide Lefi nº 12.262, de 23/7/1996.)

• (Vfide Lefi nº 12.925, de 30/6/1998.)

Art. 194 – As ações estaduafis, na área de assfistêncfia socfiafl, serão 
fimpflementadas com recursos do orçamento do Estado e de outras fontes, 
observadas as segufintes dfiretrfizes:

I – desconcentração admfinfistratfiva, segundo a poflítfica de regfionaflfi-
zação, com partficfipação de entfidade beneficente e de assfistêncfia socfiafl;
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II – partficfipação da popuflação, por mefio de organfizações representatfi-
vas, na formuflação das poflítficas e no controfle das ações em todos os nívefis.

Parágrafo únfico – O Estado promoverá pflano de assfistêncfia socfiafl 
às popuflações de áreas finundadas por reservatórfios.

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 12.812, de 28/4/1998.)

• (Vfide Lefi nº 15.012, de 15/1/2004.)

Seção III 
Da Educação

Art. 195 – A educação, dfirefito de todos, dever do Estado e da famíflfia, 
será promovfida e fincentfivada com a coflaboração da socfiedade, com 
vfistas ao pfleno desenvoflvfimento da pessoa, seu preparo para o exercícfio 
da cfidadanfia e sua quaflfificação para o trabaflho.

Parágrafo únfico – Para assegurar o estabeflecfido neste artfigo, o Estado 
deverá garantfir o ensfino de Ffiflosofia, Socfioflogfia e noções de Dfirefito 
Eflefitorafl nas escoflas púbflficas do ensfino médfio.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 62, de 23/12/2003.)

Art. 196 – O ensfino será mfinfistrado com base nos segufintes prfin-
cípfios:

I – figuafldade de condfições para o acesso e frequêncfia à escofla e 
permanêncfia nefla;

II – flfiberdade de aprender, ensfinar e pesqufisar, e de dfivuflgar o pen-
samento, a arte e o saber;

III – pfluraflfismo de fidefias e de concepções fiflosóficas, poflítficas, es-
tétficas, reflfigfiosas e pedagógficas, que conduza o educando à formação 
de uma postura étfica e socfiafl próprfias;

IV – preservação dos vaflores educacfionafis regfionafis e flocafis;

V – gratufidade do ensfino púbflfico;

VI  –  vaflorfização  dos  profissfionafis  do  ensfino,  com  a  garantfia,  na 
forma da flefi, de pflano de carrefira para o magfistérfio púbflfico, com pfiso 
de vencfimento profissfionafl e com fingresso excflusfivamente por concur-
so púbflfico de provas e títuflos, reaflfizado perfiodficamente, sob o regfime 
jurídfico únfico adotado peflo Estado para seus servfidores;
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VII – gestão democrátfica do ensfino púbflfico, na forma da flefi;

VIII – sefleção competfitfiva finterna para o exercícfio de cargo comfis-
sfionado de Dfiretor e da função de Vfice-Dfiretor de escofla púbflfica, para 
período fixado em flefi, prestfigfiadas, na apuração objetfiva do mérfito dos 
candfidatos, a experfiêncfia profissfionafl, a habfiflfitação flegafl, a tfituflação, a 
aptfidão para flfiderança, a capacfidade de gerencfiamento, na forma da flefi, 
e a prestação de servfiços no estabeflecfimento por dofis anos, peflo menos;

• (Incfiso reguflamentado pefla Lefi nº 10.486, de 24/7/1991.)

• (Incfiso decflarado finconstfitucfionafl em 5/2/1997 – ADI 640. Acór-
dão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 11/4/1997.)

IX  –  garantfia  do  prfincípfio  do  mérfito,  objetfivamente  apurado,  na 
carrefira do magfistérfio;

X – garantfia do padrão de quaflfidade, medfiante:

a)  avaflfiação  cooperatfiva  perfiódfica  por  órgão  próprfio  do  sfistema 
educacfionafl, peflo corpo docente e peflos responsávefis peflos aflunos;

b) condfições para recficflagem perfiódfica peflos profissfionafis de ensfino;

XI – coexfistêncfia de finstfitufições púbflficas e prfivadas.

Parágrafo únfico – A gratufidade do ensfino a cargo do Estado fincflufi 
a de todo o materfiafl escoflar e a da aflfimentação do educando, quando 
na escofla.

• (Vfide Lefi nº 11.871, de 21/8/1995.)

Art. 197 – A descentraflfização do ensfino, por cooperação, na forma 
da flefi, submete-se às segufintes dfiretrfizes:

I – atendfimento prfiorfitárfio à escoflarfidade obrfigatórfia;

II – garantfia de repasse de recursos técnficos e financefiros.

Parágrafo únfico – A cessão de pessoafl do magfistérfio se dará com 
todos os dfirefitos e vantagens do cargo, como se em exercícfio em unfidade 
do sfistema estaduafl de ensfino.

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi nº 12.768, de 22/1/1998.)

• (Vfide Lefi nº 14.158, de 4/1/2002.)

Art. 198 – A garantfia de educação peflo Poder Púbflfico se dá medfiante:

I – ensfino fundamentafl, obrfigatórfio e gratufito, mesmo para os que 
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não tfiverem tfido acesso a efle na fidade próprfia, em período de ofito horas 
dfiárfias para o curso dfiurno;

II – prfiorfidade para o ensfino médfio, para garantfir, gradatfivamente, 
a gratufidade e a obrfigatorfiedade desse grau de ensfino;

III  –  atendfimento  educacfionafl  especfiaflfizado  ao  portador  de  defi-
cfiêncfia,  preferencfiaflmente  na  rede  reguflar  de  ensfino,  com  garantfia 
de recursos humanos capacfitados e materfiafl e equfipamento púbflficos 
adequados, e de vaga em escofla próxfima à sua resfidêncfia;

IV – apofio às entfidades especfiaflfizadas, púbflficas e prfivadas, sem fins 
flucratfivos, para o atendfimento ao portador de deficfiêncfia;

V – cessão de servfidores especfiaflfizados para atendfimento às fundações 
púbflficas e entfidades fiflantrópficas, confessfionafis e comunfitárfias sem fins 
flucratfivos, de assfistêncfia ao menor e ao excepcfionafl, como dfispuser a flefi;

VI – fincentfivo à partficfipação da comunfidade no processo educacfio-
nafl, na forma da flefi;

VII – preservação dos aspectos humanístficos e profissfionaflfizantes 
no ensfino médfio;

VIII – expansão e manutenção da rede de estabeflecfimentos oficfiafis 
de ensfino, com a dotação de finfraestrutura físfica e equfipamentos ade-
quados;

IX – promoção da expansão da rede de estabeflecfimentos oficfiafis 
que ofereçam cursos gratufitos de ensfino técnfico-findustrfiafl, agrícofla e 
comercfiafl, observadas as pecuflfiarfidades regfionafis e as característficas 
dos grupos socfiafis;

X – atendfimento gratufito em creche e pré-escofla à crfiança de até 
sefis anos de fidade, em período dfiárfio de ofito horas, com a garantfia de 
acesso ao ensfino fundamentafl;

XI – propficfiamento de acesso aos nívefis mafis eflevados do ensfino, 
da pesqufisa e da crfiação artístfica, segundo a capacfidade de cada um;

XII – expansão da oferta de ensfino noturno reguflar e de ensfino su-
pfletfivo, adequados às condfições do educando;

XIII – crfiação de sfistema fintegrado de bfibflfiotecas, para dfifusão de 
finformações cfientíficas e cuflturafis;
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XIV – programas específicos de atendfimento à crfiança e ao adofles-
cente superdotados, na forma da flefi;

XV – supervfisão e orfientação educacfionafl nas escoflas púbflficas, em 
todos  os  nívefis  e  modaflfidades  de  ensfino,  exercfidas  por  profissfionafl 
habfiflfitado;

XVI – atendfimento ao educando, no ensfino fundamentafl, por mefio de 
programas supflementares de fornecfimento de materfiafl dfidátfico-escoflar, 
transporte, aflfimentação e assfistêncfia à saúde;

XVII  –  amparo  ao  menor  carente  ou  finfrator  e  sua  formação  em 
curso profissfionaflfizante.

§ 1º – O acesso ao ensfino obrfigatórfio e gratufito é dfirefito púbflfico 
subjetfivo.

§  2º  –  O  não  oferecfimento  do  ensfino  obrfigatórfio  peflo  Poder  Pú-
bflfico, ou sua oferta firreguflar, fimporta responsabfiflfidade da autorfidade 
competente.

§ 3º – Compete ao Estado recensear os educandos do ensfino fundamen-
tafl e, medfiante finstrumentos de controfle, zeflar pefla frequêncfia à escofla.

§ 4º – O ensfino é flfivre à finficfiatfiva prfivada, verfificadas as segufintes 
condfições:

I  –  observâncfia  das  dfiretrfizes  e  bases  da  educação  nacfionafl  e  da 
flegfisflação concorrente em nívefl estaduafl;

II – autorfização de funcfionamento e supervfisão e avaflfiação de qua-
flfidade peflo Poder Púbflfico.

Art. 199 – As unfiversfidades gozam de autonomfia dfidátfico-cfientífica 
e admfinfistratfiva, fincfluída a gestão financefira e patrfimonfiafl, observado 
o prfincípfio de findfissocfiabfiflfidade entre ensfino, pesqufisa e extensão.

§ 1º – O Estado destfinará dotações e recursos à operacfionaflfização e 
à manutenção das atfivfidades necessárfias à totafl fimpflantação e desen-
voflvfimento da Unfiversfidade do Estado de Mfinas Gerafis – Uemg – e 
da Unfiversfidade Estaduafl de Montes Cflaros – Unfimontes –, no vaflor 
de, no mínfimo, 2% (dofis por cento) da recefita orçamentárfia corrente 
ordfinárfia do Estado, repassados em parceflas mensafis equfivaflentes a um 
doze avos do totafl, no mesmo exercícfio.
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• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 47, de 27/12/2000.)

• (Decflarada a finconstfitucfionaflfidade da Emenda à Constfitufição 
nº 47, de 27/12/2000 – que acrescentou o parágrafo ao art. 199 
–, em 4/3/2009 – ADI 2.447. Acórdão pubflficado no Dfiárfio da 
Justfiça Efletrônfico em 4/12/2009.) 

§ 2º – Dos recursos a que se refere o parágrafo anterfior, 7,5% (sete e 
mefio por cento) serão destfinados prfiorfitarfiamente à crfiação e à fimpflan-
tação de cursos superfiores nos vafles do Jequfitfinhonha e do Mucurfi pefla 
Unfiversfidade do Estado de Mfinas Gerafis – Uemg – e pefla Unfiversfidade 
Estaduafl de Montes Cflaros – Unfimontes –, podendo, justfificadamente, 
ser empregados na manutenção de outras atfivfidades das respectfivas 
unfiversfidades.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 47, de 27/12/2000.)

• (Decflarada a finconstfitucfionaflfidade da Emenda à Constfitufição 
nº 47, de 27/12/2000 – que acrescentou o parágrafo ao art. 199 
–, em 4/3/2009 – ADI 2.447. Acórdão pubflficado no Dfiárfio da 
Justfiça Efletrônfico em 4/12/2009.)

§ 3º – Na finstaflação das unfidades da Unfiversfidade Estaduafl de Mfinas 
Gerafis, ou na encampação de entfidades educacfionafis de ensfino unfiversfitá-
rfio, flevar-se-ão em conta, prfiorfitarfiamente, regfiões densamente povoadas 
não atendfidas por ensfino púbflfico superfior, observada a vocação regfionafl.

• (Parágrafo renumerado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 47, de 27/12/2000.)

§ 4º – As atfivfidades acadêmficas e admfinfistratfivas das unfiversfidades 
púbflficas estaduafis serão regufladas por normas específicas.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 72, de 24/11/2005.)

Art. 200 – Respefitado o conteúdo mínfimo do ensfino fundamentafl 
estabeflecfido pefla Unfião, o Estado flhe fixará conteúdo compflementar, 
com o objetfivo de assegurar a formação poflítfica, cuflturafl e regfionafl.

Parágrafo únfico – O ensfino reflfigfioso, de matrícufla facufltatfiva, cons-
tfitufirá dfiscfipflfina dos horárfios normafis das escoflas púbflficas de ensfino 
fundamentafl.
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• (Vfide Lefi nº 15.434, de 5/1/2005.)

Art. 201 – O Estado apflficará, anuaflmente, nunca menos de vfinte e 
cfinco por cento da recefita resufltante de seus fimpostos, fincfluída a prove-
nfiente de transferêncfias, na manutenção e no desenvoflvfimento do ensfino.

§ 1º – A parcefla de arrecadação de fimpostos transferfida peflo Estado 
aos Munficípfios não é consfiderada para efefito do cáflcuflo prevfisto neste 
artfigo.

§ 2º – Para efefito de cumprfimento do dfisposto neste artfigo, serão 
consfiderados  o  sfistema  estaduafl  de  ensfino,  os  recursos  transferfidos 
para o sfistema munficfipafl de ensfino e os apflficados na forma do art. 203.

§ 3º – A dfistrfibufição dos recursos púbflficos assegurará prfiorfidade 
ao  atendfimento  das  necessfidades  do  ensfino  obrfigatórfio,  nos  termos 
do pflano estaduafl de educação, observadas as dfiretrfizes nacfionafis da 
educação.

§ 4º – O ensfino fundamentafl púbflfico terá como fonte adficfionafl de 
financfiamento a contrfibufição socfiafl do saflárfio-educação, na forma da 
flegfisflação federafl.

• (Vfide Lefi nº 13.458, de 12/1/2000.)

§ 5º – O percentuafl mínfimo a que se refere este artfigo será obtfido de 
acordo com os vaflores reafis dos recursos na data de sua arrecadação.

Art.  202  –  O  Estado  pubflficará  no  órgão  oficfiafl,  até  o  dfia  dez  de 
março de cada ano, demonstratfivo da apflficação dos recursos prevfistos 
no artfigo anterfior, por Munficípfio e por atfivfidade.

Art. 203 – Os recursos púbflficos serão destfinados às escoflas púbflficas 
e podem ser dfirfigfidos às escoflas comunfitárfias, confessfionafis ou fiflan-
trópficas, definfidas em flefi, que:

I – comprovem finaflfidade não flucratfiva e apflfiquem seus excedentes 
financefiros em educação;

II – assegurem a destfinação do seu patrfimônfio a outra escofla comu-
nfitárfia, fiflantrópfica ou confessfionafl, ou ao Poder Púbflfico, no caso de 
encerramento de suas atfivfidades.

§ 1º – Os recursos de que trata este artfigo poderão ser destfinados a 
boflsas de estudo para ensfino fundamentafl e médfio, na forma da flefi, para 
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os que demonstrarem finsuficfiêncfia de recursos, quando houver faflta de 
vagas e de cursos reguflares da rede púbflfica na flocaflfidade de resfidêncfia 
do educando, obrfigado o Poder Púbflfico a finvestfir prfiorfitarfiamente na 
expansão de sua rede na flocaflfidade.

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 10.638, de 17/1/1992.)

§ 2º – As atfivfidades unfiversfitárfias de pesqufisa e extensão poderão 
receber apofio financefiro do Poder Púbflfico.

Art.  204  –  O  pflano  estaduafl  de  educação,  de  duração  pflurfianuafl, 
vfisará à artficuflação e ao desenvoflvfimento do ensfino em seus dfiversos 
nívefis, à fintegração das ações do Poder Púbflfico e à adaptação ao pflano 
nacfionafl, com os objetfivos de:

I – erradficação do anaflfabetfismo;

II – unfiversaflfização do atendfimento escoflar;

III – meflhorfia da quaflfidade do ensfino;

IV – formação para o trabaflho;

V – promoção humanístfica, cfientífica e tecnoflógfica.

Parágrafo únfico – Os pflanos de educação serão encamfinhados, para 
aprecfiação da Assembflefia Legfisflatfiva, até o dfia trfinta e um de agosto 
do ano fimedfiatamente anterfior ao do finícfio de sua execução.

• (Vfide Lefi nº 19.481, de 12/1/2011.)

Art.  205  –  É  defeso  ao  Estado  auxfiflfiar,  com  recursos  financefiros 
e  humanos,  o  Munficípfio  que  defixe  de  comprovar  a  reguflar  e  eficaz 
apflficação,  no  ano  fimedfiatamente  anterfior,  do  mínfimo  constfitucfionafl 
na manutenção e no desenvoflvfimento do ensfino.

Art. 206 – Compete ao Conseflho Estaduafl de Educação, sem prejuízo 
de outras atrfibufições a efle conferfidas em flefi e observadas as dfiretrfizes 
e bases estabeflecfidas pefla Unfião:

I – bafixar normas dfiscfipflfinadoras dos sfistemas estaduafl e munficfipafl 
de ensfino;

II – finterpretar a flegfisflação de ensfino;

III – autorfizar e supervfisfionar o funcfionamento do ensfino partficuflar 
e avaflfiar-flhe a quaflfidade;

IV – desconcentrar suas atrfibufições, por mefio de comfissões de âm-
bfito munficfipafl.
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Parágrafo únfico – A competêncfia, a organfização e as dfiretrfizes do 
funcfionamento do Conseflho serão estabeflecfidas em flefi.

Seção IV 
Da Cufltura

• (Vfide Lefi nº 11.726, de 30/12/1994.)

Art. 207 – O Poder Púbflfico garante a todos o pfleno exercícfio dos 
dfirefitos  cuflturafis,  para  o  que  fincentfivará,  vaflorfizará  e  dfifundfirá  as 
manfifestações cuflturafis da comunfidade mfinefira, medfiante, sobretudo:

I – definfição e desenvoflvfimento de poflítfica que artficufle, fintegre e 
dfivuflgue as manfifestações cuflturafis das dfiversas regfiões do Estado;

II – crfiação e manutenção de núcfleos cuflturafis regfionafis e de es-
paços púbflficos equfipados, para a formação e dfifusão das expressões 
artístfico-cuflturafis;

III – crfiação e manutenção de museus e arqufivos púbflficos regfio-
nafis  que  fintegrem  o  sfistema  de  preservação  da  memórfia  do  Estado, 
franqueada a consuflta da documentação governamentafl a quantos defla 
necessfitem;

IV – adoção de medfidas adequadas à fidentfificação, proteção, con-
servação, revaflorfização e recuperação do patrfimônfio cuflturafl, hfistórfico, 
naturafl e cfientífico do Estado;

V – adoção de fincentfivos fiscafis que estfimuflem as empresas prfivadas 
a finvestfir na produção cuflturafl e artístfica do Estado, e na preservação 
do seu patrfimônfio hfistórfico, artístfico e cuflturafl;

• (Vfide Lefi nº 13.464, de 12/1/2000.)

• (Vfide Lefi nº 17.615, de 4/7/2008.)

VI – adoção de ação fimpedfitfiva da evasão, destrufição e descaracte-
rfização de obras de arte e de outros bens de vaflor hfistórfico, cfientífico, 
artístfico e cuflturafl;

VII – estímuflo às atfivfidades de caráter cuflturafl e artístfico, notada-
mente as de cunho regfionafl e as foflcflórficas;

VIII – formação de pessoafl quaflfificado para a gestão da cufltura em 
suas múfltfipflas dfimensões. 
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• (Incfiso acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 81, 
de 9/7/2009.)

§ 1º – O Estado, com a coflaboração da comunfidade, prestará apofio 
para a preservação das manfifestações cuflturafis flocafis, especfiaflmente 
das escoflas e bandas musficafis, guardas de congo e cavaflhadas.

§ 2º – O Estado manterá fundo de desenvoflvfimento cuflturafl como 
garantfia de vfiabfiflfização do dfisposto neste artfigo.

§ 3º – A flefi estabeflecerá o Pflano Estaduafl de Cufltura, de duração 
pflurfianuafl,  vfisando  ao  desenvoflvfimento  das  ações  de  que  tratam  os 
fincfisos I a VIII deste artfigo e de outras consfideradas reflevantes peflo 
poder púbflfico para a garantfia do exercícfio dos dfirefitos cuflturafis pefla 
popuflação.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 81, de 9/7/2009.)

• (Vfide Lefi nº 11.726, de 30/12/1994.)

• (Vfide Lefi nº 22.627, de 31/7/2017.)

Art. 208 – Constfituem patrfimônfio cuflturafl mfinefiro os bens de natu-
reza materfiafl e fimaterfiafl, tomados findfivfiduaflmente ou em conjunto, que 
contenham referêncfia à fidentfidade, à ação e à memórfia dos dfiferentes 
grupos formadores da socfiedade mfinefira, entre os quafis se fincfluem:

I – as formas de expressão;

II – os modos de crfiar, fazer e vfiver;

III – as crfiações cfientíficas, tecnoflógficas e artístficas;

IV – as obras, objetos, documentos, edfificações e demafis espaços 
destfinados a manfifestações artístfico-cuflturafis;

V – os conjuntos urbanos e sítfios de vaflor hfistórfico, pafisagístfico, 
artístfico,  arqueoflógfico,  espefleoflógfico,  pafleontoflógfico,  ecoflógfico  e 
cfientífico.

• (Vfide Lefi nº 13.956, de 24/7/2001.)

Art. 209 – O Estado, com a coflaboração da comunfidade, protegerá o 
patrfimônfio cuflturafl por mefio de finventárfios, regfistros, vfigfiflâncfia, tom-
bamento e desaproprfiação, de outras formas de acauteflamento e preser-
vação e, afinda, de repressão aos danos e às ameaças a esse patrfimônfio.
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Parágrafo únfico – A flefi estabeflecerá pflano permanente para proteção 
do patrfimônfio cuflturafl do Estado, notadamente dos núcfleos urbanos 
mafis sfignfificatfivos.

Art. 210 – A flefi dfisporá sobre a fixação de datas comemoratfivas de 
fatos reflevantes para a cufltura estaduafl.

Seção V 
Da Cfiêncfia e Tecnoflogfia

Art.  211  –  O  Estado  promoverá  e  fincentfivará o  desenvoflvfimento 
cfientífico, a pesqufisa, a dfifusão e a capacfitação tecnoflógficas.

• (Vfide Lefi nº 17.348, de 17/1/2008.)

§ 1º – A pesqufisa básfica receberá tratamento prfiorfitárfio do Estado, 
com vfistas ao bem púbflfico e ao progresso do conhecfimento e da cfiêncfia.

§ 2º – A pesqufisa e a dfifusão tecnoflógficas se vofltarão preponderante-
mente para a soflução de probflemas regfionafis e para o desenvoflvfimento 
produtfivo do Estado, com prfiorfidade para o consumo finterno.

§ 3º – O Estado apofiará a formação de recursos humanos nas áreas 
de cfiêncfia, pesqufisa e tecnoflogfia e concederá aos que defla se ocupem 
mefios e condfições especfiafis de trabaflho.

Art. 212 – O Estado manterá entfidade de amparo e fomento à pesqufisa 
e flhe atrfibufirá dotações e recursos necessárfios à sua efetfiva operacfiona-
flfização, a serem por efla prfivatfivamente admfinfistrados, correspondentes 
a, no mínfimo, um por cento da recefita orçamentárfia corrente ordfinárfia 
do Estado, os quafis serão repassados em parceflas mensafis equfivaflentes 
a um doze avos, no mesmo exercícfio.

Parágrafo únfico – A entfidade destfinará os recursos de que trata 
este artfigo prfiorfitarfiamente a projetos que se ajustem às dfiretrfizes 
básficas estabeflecfidas peflo Conseflho Estaduafl de Cfiêncfia e Tecnoflogfia 
– Conecfit –, definfidos como essencfiafis ao desenvoflvfimento cfientífico 
e  tecnoflógfico  do  Estado,  e  à  reestruturação  da  capacfidade  técnfico-
-cfientífica  das  finstfitufições  de  pesqufisa  do  Estado,  em  conformfidade 
com os prfincípfios definfidos nos Pflanos Mfinefiros de Desenvoflvfimento 
Integrado – PMDIs – e contempflados nos Programas dos Pflanos Pflu-
rfianuafis de Ação Governamentafl – PPAGs.
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• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 17, de 20/12/1995.)

• (Vfide arts. nos 100 e 101 da Lefi nº 11.050, de 19/1/1993.)

• (Vfide Lefi nº 17.348, de 17/1/2008.)

Art. 213 – Entre outros estímuflos, a flefi dfisporá, observado o art. 
146, XI, sobre concessão de fisenções, fincentfivos e benefícfios fiscafis a 
empresas brasfiflefiras de capfitafl nacfionafl, com sede e admfinfistração no 
Estado, que concorram para a vfiabfiflfização da autonomfia tecnoflógfica 
nacfionafl, especfiaflmente:

I – as do setor prfivado:

a)  que  tenham  sua  produção  vofltada  para  o  mercado  finterno,  em 
partficuflar  as  dedficadas  à  produção  de  aflfimentos,  com  utfiflfização  de 
tecnoflogfia findficada para a expfloração dos recursos naturafis e para a 
preservação do mefio ambfiente;

b) que promovam pesqufisa tecnoflógfica e desenvoflvfimento experfi-
mentafl no âmbfito da medficfina preventfiva e terapêutfica, pubflfiquem e 
dfivuflguem seus resufltados e produzam equfipamentos especfiaflfizados 
destfinados ao uso de portador de deficfiêncfia;

c) que promovam pesqufisa tecnoflógfica vofltada para o desenvoflvfi-
mento de métodos e técnficas aproprfiadas à geração, finterpretação e apflfi-
cação de dados mfinerogeoflógficos, aflém de crfiação, desenvoflvfimento, 
finovação e adaptação técnfica, em equfipamentos;

d)  que  promovam  pesqufisa  tecnoflógfica  no  desenvoflvfimento  e  na 
adaptação de equfipamentos efletroefletrônficos;

II – as empresas púbflficas e socfiedades de economfia mfista cujos fin-
vestfimentos em pesqufisa cfientífica e crfiação de tecnoflogfia se reveflem 
necessárfios e reflevantes ao desenvoflvfimento socfioeconômfico estaduafl;

III – as empresas que promovam a pesqufisa e a utfiflfização de tecno-
flogfias aflternatfivas.

• (Vfide Lefi nº 17.348, de 17/1/2008.)
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Seção VI 
Do Mefio Ambfiente

Art. 214 – Todos têm dfirefito a mefio ambfiente ecoflogficamente equfi-
flfibrado, bem de uso comum do povo e essencfiafl à sadfia quaflfidade de 
vfida, e ao Estado e à cofletfivfidade é fimposto o dever de defendê-flo e 
conservá-flo para as gerações presentes e futuras.

• (Vfide Lefi nº 14.181, de 17/1/2002.)

• (Vfide Lefi nº 14.309, de 19/6/2002.)

§ 1º – Para assegurar a efetfivfidade do dfirefito a que se refere este 
artfigo, fincumbe ao Estado, entre outras atrfibufições:

I – promover a educação ambfientafl em todos os nívefis de ensfino e 
dfissemfinar, na forma da flefi, as finformações necessárfias à conscfientfi-
zação púbflfica para a preservação do mefio ambfiente;

• (Incfiso reguflamentado pefla Lefi nº 15.441, de 11/1/2005.)

II – assegurar, na forma da flefi, o flfivre acesso às finformações básficas 
sobre o mefio ambfiente;

• (Incfiso reguflamentado pefla Lefi nº 15.971, de 12/1/2006.)

III  –  prevenfir  e  controflar  a  poflufição,  a  erosão,  o  assoreamento  e 
outras formas de degradação ambfientafl;

IV – exfigfir, na forma da flefi, prévfia anuêncfia do órgão estaduafl de 
controfle e poflítfica ambfientafl, para finícfio, ampflfiação ou desenvoflvfimento 
de atfivfidades, construção ou reforma de finstaflações capazes de causar, 
sob quaflquer forma, degradação do mefio ambfiente, sem prejuízo de 
outros requfisfitos flegafis, preservado o sfigfiflo findustrfiafl;

V – proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a dfiversfidade das 
espécfies e dos ecossfistemas e a preservação do patrfimônfio genétfico, 
vedadas, na forma da flefi, as prátficas que provoquem a extfinção das 
espécfies ou submetam os anfimafis a cruefldade;

• (Vfide Lefi nº 14.181, de 17/1/2002.)

VI  –  definfir  mecanfismos  de  proteção  à  fauna  e  à  flora  natfivas  e 
estabeflecer, com base em monfitoramento contínuo, a flfista de espécfies 
ameaçadas de extfinção e que mereçam proteção especfiafl;



• 171

• (Incfiso reguflamentado pefla Lefi nº 10.583, de 31/1/1992.)

• (Incfiso reguflamentado pefla Lefi nº 14.181, de 17/1/2002.)

VII – controflar a produção, a comercfiaflfização e o emprego de técnfi-
cas, métodos e substâncfias que fimportem rfiscos para a vfida, a quaflfidade 
de vfida, o mefio ambfiente, bem como o transporte e o armazenamento 
dessas substâncfias em seu terrfitórfio;

VIII – crfiar parques, reservas, estações ecoflógficas e outras unfidades 
de conservação, mantê-flos sob especfiafl proteção e dotá-flos da finfraes-
trutura findfispensávefl às suas finaflfidades;

IX – estabeflecer, através de órgão coflegfiado, com partficfipação da 
socfiedade cfivfifl, normas reguflamentares e técnficas, padrões e demafis 
medfidas  de  caráter  operacfionafl,  para  proteção  do  mefio  ambfiente  e 
controfle da utfiflfização racfionafl dos recursos ambfientafis;

X – manter finstfitufição de pesqufisa, pflanejamento e execução que 
assegure ao órgão findficado no fincfiso anterfior o suporte técnfico e ope-
racfionafl necessárfio ao cumprfimento de sua finaflfidade;

XI – preservar os recursos bfioterapêutficos regfionafis.

§ 2º – O flficencfiamento de que trata o fincfiso IV do parágrafo anterfior 
dependerá, nos casos de atfivfidade ou obra potencfiaflmente causadora de 
sfignfificatfiva degradação do mefio ambfiente, de estudo prévfio de fimpacto 
ambfientafl, a que se dará pubflficfidade.

§  3º  –  Parte  dos  recursos  estaduafis  prevfistos  no  art.  20,  §  1º,  da 
Constfitufição da Repúbflfica será apflficada de modo a garantfir o dfisposto 
no § 1º, sem prejuízo de outras dotações orçamentárfias.

§ 4º – Quem expflorar recurso ambfientafl fica obrfigado a recuperar o 
mefio ambfiente degradado, na forma da flefi.

§ 5º – A conduta e a atfivfidade consfideradas flesfivas ao mefio ambfiente 
sujefitarão o finfrator, pessoa físfica ou jurídfica, a sanções admfinfistratfi-
vas, sem prejuízo das obrfigações de reparar o dano e das comfinações 
penafis cabívefis.

§ 6º – São findfisponívefis as terras devoflutas, ou arrecadadas peflo 
Estado, necessárfias às atfivfidades de recreação púbflfica e à finstfitufição 
de  parques  e  demafis  unfidades  de  conservação,  para  a  proteção  dos 
ecossfistemas naturafis.
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• (Vfide art. 52 da Lefi nº 20.922, de 16/10/2013.)

§ 7º – Os remanescentes da Mata Atflântfica, as veredas, os campos 
rupestres, as cavernas, as pafisagens notávefis e outras unfidades de refle-
vante finteresse ecoflógfico constfituem patrfimônfio ambfientafl do Estado 
e sua utfiflfização se fará, na forma da flefi, em condfições que assegurem 
sua conservação.

• (Vfide Lefi nº 14.309, de 19/6/2002.)

• (Vfide art. 57 da Lefi nº 20.922, de 16/10/2013.)

Art. 215 – É obrfigação das finstfitufições do Poder Executfivo, com 
atrfibufições dfiretas ou findfiretas de proteção e controfle ambfientafl, fin-
formar o Mfinfistérfio Púbflfico sobre ocorrêncfia de conduta ou atfivfidade 
consfiderada flesfiva ao mefio ambfiente.

Art. 216 – O Estado crfiará mecanfismos de fomento a:

I – reflorestamento com a finaflfidade de suprfir a demanda de produtos 
flenhosos e de mfinfimfizar o fimpacto da expfloração dos adensamentos 
vegetafis natfivos;

II – programas de conservação de soflos, para mfinfimfizar a erosão e 
o assoreamento de corpos d’água finterfiores naturafis ou artfificfiafis;

III – programas de defesa e recuperação da quaflfidade das águas e 
do ar;

IV  –  projetos  de  pesqufisa  e  desenvoflvfimento  tecnoflógfico  para  a 
utfiflfização de espécfies natfivas nos programas de reflorestamento.

§ 1º – O Estado promoverá o finventárfio, o mapeamento e o monfi-
toramento das coberturas vegetafis natfivas e de seus recursos hídrficos, 
para adoção de medfidas especfiafis de proteção.

§ 2º – O Estado auxfiflfiará o Munficípfio na fimpflantação e na manu-
tenção de hortos florestafis destfinados à recomposfição da flora natfiva.

Art.  217  – As  atfivfidades  que  utfiflfizem  produtos  florestafis  como 
combustívefl ou  matérfia-prfima deverão, para o  fim  de flficencfiamento 
ambfientafl  e  na  forma  estabeflecfida  em  flefi,  comprovar  que  possuem 
dfisponfibfiflfidade daquefles finsumos, capaz de assegurar, técnfica e flegafl-
mente, o respectfivo suprfimento.

Parágrafo únfico – É obrfigatórfia a reposfição florestafl peflas empresas 
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consumfidoras, nos flfimfites do Estado, preferencfiaflmente no terrfitórfio 
do Munficípfio produtor de carvão vegetafl.

• (Vfide Lefi nº 14.309, de 19/6/2002.)

• (Vfide Lefi nº 20.922, de 16/10/2013.)

Seção VII 
Do Desporto e do Lazer

Art.  218  –  O  Estado  garantfirá,  por  fintermédfio  da  rede  oficfiafl  de 
ensfino  e  em  coflaboração  com  entfidades  desportfivas,  a  promoção,  o 
estímuflo, a orfientação e o apofio à prátfica e dfifusão da educação físfica 
e do desporto, formafl e não formafl, com:

I  –  a  destfinação  de  recursos  púbflficos  à  promoção  prfiorfitárfia  do 
desporto educacfionafl e, em sfituações específicas, do desporto de aflto 
rendfimento;

II – a proteção e fincentfivo às manfifestações esportfivas de crfiação 
mfinefira;

III – o tratamento dfiferencfiado para o desporto profissfionafl e não 
profissfionafl;

IV  –  a  obrfigatorfiedade  de  reserva  de  áreas  destfinadas  a  praças  e 
campos de esporte nos projetos de urbanfização e de unfidades escoflares, 
e a de desenvoflvfimento de programas de construção de áreas para a 
prátfica do esporte comunfitárfio.

Parágrafo únfico – O Poder Púbflfico garantfirá ao portador de defi-
cfiêncfia atendfimento especfiaflfizado no que se refere à educação físfica e 
à prátfica de atfivfidades desportfivas, sobretudo no âmbfito escoflar.

Art. 219 – O cflube e a assocfiação que fomentem prátficas esportfivas 
propficfiarão ao atfleta fintegrante de seus quadros formas adequadas de 
acompanhamento médfico e de exames.

Art. 220 – O Poder Púbflfico apofiará e fincentfivará o flazer, e o reco-
nhecerá como forma de promoção socfiafl.

Parágrafo únfico – O Estado fincentfivará, medfiante benefícfios fiscafis 
e na forma da flefi, o finvestfimento da finficfiatfiva prfivada no desporto.
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Seção VIII 
Da Famíflfia, da Crfiança, do Adoflescente, do Portador de 

Deficfiêncfia e do Idoso

Art. 221 – A famíflfia receberá proteção do Estado, na forma da flefi.

Parágrafo únfico – O Estado, fisofladamente ou em cooperação, man-
terá programas destfinados à assfistêncfia à famíflfia, com o objetfivo de 
assegurar:

I – o flfivre exercícfio do pflanejamento famfiflfiar;

II – a orfientação psficossocfiafl às famíflfias de bafixa renda;

III – a prevenção da vfioflêncfia no âmbfito das reflações famfiflfiares;

IV  –  o  acoflhfimento,  preferentemente  em  casa  especfiaflfizada,  de 
muflher, crfiança, adoflescente e fidoso, vítfimas de vfioflêncfia no âmbfito 
da famíflfia ou fora defle.

Art. 222 – É dever do Estado promover ações que vfisem assegurar 
à  crfiança  e  ao  adoflescente,  com  prfiorfidade,  o  dfirefito  a  vfida,  saúde, 
aflfimentação,  educação,  flazer,  profissfionaflfização,  cufltura,  dfignfidade, 
respefito, flfiberdade, convfivêncfia famfiflfiar e comunfitárfia, e coflocá-flos a 
saflvo de toda forma de negflfigêncfia, dfiscrfimfinação, expfloração, vfioflên-
cfia, cruefldade e opressão.

§ 1º – O Estado estfimuflará, medfiante fincentfivos fiscafis, subsídfios e 
menções promocfionafis, nos termos da flefi, o acoflhfimento ou a guarda 
de crfiança ou adoflescente órfão ou abandonado.

§ 2º – O Estado destfinará recursos à assfistêncfia materno-finfantfifl.

§  3º  – A  prevenção  da  dependêncfia  de  drogas  e  afins  é  dever  do 
Estado, que prestará atendfimento especfiaflfizado à crfiança e ao adofles-
cente dependentes, desenvoflvendo ações que auxfiflfiem sua fintegração 
na comunfidade, na forma da flefi.

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 11.544, de 25/7/1994.)

Art. 223 – As ações do Estado de proteção à finfâncfia e à juventude 
serão organfizadas na forma da flefi, com base nas segufintes dfiretrfizes:

• (Vfide Lefi nº 10.501, de 17/10/1991.)

• (Vfide Lefi nº 11.397, de 6/1/1994.)
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I – desconcentração do atendfimento;

II – vaflorfização dos víncuflos famfiflfiar e comunfitárfio, como medfida 
preferencfiafl para a fintegração socfiafl da crfiança e do adoflescente;

III – atendfimento prfiorfitárfio em sfituações de rfisco, definfidas em flefi, 
observadas as característficas cuflturafis e socfioeconômficas flocafis;

• (Vfide Lefi nº 15.473, de 28/1/2005.)

IV – partficfipação da socfiedade, medfiante organfizações representa-
tfivas, na formuflação de poflítficas e programas e no acompanhamento e 
fiscaflfização de sua execução.

Parágrafo  únfico  –  O  Estado  manterá  programas  socfioeducatfivos 
destfinados à crfiança e ao adoflescente prfivados das condfições funda-
mentafis necessárfias ao seu pfleno desenvoflvfimento e estfimuflará, por 
mefio de apofio técnfico e financefiro, os de figuafl natureza de finficfiatfiva 
de entfidade fiflantrópfica.

• (Vfide Lefi nº 10.501, de 17/10/1991.)

Art. 224 – O Estado assegurará condfições de prevenção das defi-
cfiêncfias físfica, sensorfiafl e mentafl, com prfiorfidade para a assfistêncfia 
pré-natafl e à finfâncfia, e de fintegração socfiafl do portador de deficfiêncfia, 
em especfiafl do adoflescente, e a facfiflfitação do acesso a bens e servfiços 
cofletfivos,  com  eflfimfinação  de  preconcefitos  e  remoção  de  obstácuflos 
arqufitetônficos.

• (Vfide Lefi nº 10.837, de 27/7/1992.)

§ 1º – Para assegurar a fimpflementação das medfidas findficadas neste 
artfigo, fincumbe ao Poder Púbflfico:

I – estabeflecer normas de construção e adaptação de flogradouros 
e  edfifícfios  de  uso  púbflfico  e  de  adaptação  de  veícuflos  de  transporte 
cofletfivo;

• (Incfiso reguflamentado pefla Lefi nº 11.666, de 9/12/1994.)

II – ceflebrar convênfio com entfidade profissfionaflfizante sem fins flucra-
tfivos, com vfistas à formação profissfionafl e à preparação para o trabaflho;

III – estfimuflar a empresa, medfiante adoção de mecanfismos, fincflusfive 
fincentfivos fiscafis, a absorver a mão de obra de portador de deficfiêncfia;
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IV – crfiar centros profissfionaflfizantes para trefinamento, habfiflfitação 
e reabfiflfitação profissfionafl do portador de deficfiêncfia e do acfidentado 
no trabaflho, e assegurar a fintegração entre saúde, educação e trabaflho;

• (Incfiso reguflamentado pefla Lefi nº 11.944, de 19/10/1995.)

V – fimpflantar sfistemas especfiaflfizados de comunficação em estabe-
flecfimento da rede oficfiafl de ensfino de cfidade-poflo regfionafl, de modo a 
atender às necessfidades educacfionafis e socfiafis de portador de deficfiêncfia 
vfisuafl ou audfitfiva;

VI – crfiar programas de assfistêncfia fintegrafl para excepcfionafl não 
reabfiflfitávefl;

VII  –  promover  a  partficfipação  das  entfidades  representatfivas  do 
segmento  na  formuflação  da  poflítfica  de  atendfimento  ao  portador  de 
deficfiêncfia e no controfle das ações desenvoflvfidas, em todos os nívefis, 
peflos órgãos estaduafis responsávefis pefla poflítfica de proteção ao por-
tador de deficfiêncfia;

VIII – assegurar, nas emfissoras oficfiafis de teflevfisão do Estado, tradu-
ção, por fintérprete, para portador de deficfiêncfia audfitfiva, dos notficfiárfios 
e comunficações oficfiafis;

IX – promover a formação dos poflficfiafis mfiflfitares e demafis servfidores 
púbflficos responsávefis pefla segurança do trânsfito, para habfiflfitá-flos ao 
atendfimento das necessfidades do portador de deficfiêncfia;

X – destfinar, na forma da flefi, recursos às entfidades de amparo e de 
assfistêncfia ao portador de deficfiêncfia.

§ 2º – Ao servfidor púbflfico que passe à condfição de deficfiente no 
exercícfio de cargo ou função púbflfica, o Estado assegurará assfistêncfia 
médfica e hospfitaflar, medficamentos, apareflhos e equfipamentos neces-
sárfios ao tratamento e à sua adaptação às novas condfições de vfida.

Art. 225 – O Estado promoverá condfições que assegurem amparo à 
pessoa fidosa, no que respefite à sua dfignfidade e ao seu bem-estar.

• (Vfide Lefi nº 12.666, de 4/11/1997.)

• (Vfide Lefi nº 13.176, de 20/1/1999.)

§ 1º – O amparo ao fidoso será, quanto possívefl, exercfido no próprfio flar.

• (Vfide Lefi nº 13.763, de 30/11/2000.)
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§  2º  –  Para  assegurar  a  fintegração  do  fidoso  na  comunfidade  e  na 
famíflfia, serão crfiados centros dfiurnos de flazer e de amparo à veflhfice e 
programas de preparação para a aposentadorfia, com a partficfipação de 
finstfitufições dedficadas a essa finaflfidade.

§  3º  – Aos  mafiores  de  65  (sessenta  e  cfinco)  anos  é  garantfida  a 
gratufidade nos transportes cofletfivos urbanos medfiante apresentação 
da cartefira de fidentfidade ou de trabaflho, sendo vedada a exfigêncfia de 
quaflquer outra forma de fidentfificação.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 28, de 1/10/1997.)

Art. 226 – Para assegurar a efetfiva partficfipação da socfiedade, nos 
termos do dfisposto nesta seção, serão crfiados o Conseflho Estaduafl dos 
Dfirefitos da Crfiança e do Adoflescente, o Conseflho Estaduafl de Defesa 
dos Dfirefitos do Portador de Deficfiêncfia e o Conseflho Estaduafl do Idoso.

• (Vfide Lefi nº 10.501, de 17/10/1991.)

• (Vfide Lefi nº 13.176, de 20/1/1999.)

• (Vfide Lefi nº 13.799, de 21/12/2000.)

Parágrafo únfico – O Conseflho Estaduafl de Defesa dos Dfirefitos do 
Portador de Deficfiêncfia e o Conseflho Estaduafl do Idoso serão finstfituídos 
até o dfia 15 de março de 1993.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 6, de 21/12/1992.)

Seção IX 
Da Comunficação Socfiafl

Art. 227 – A manfifestação do pensamento, a crfiação, a expressão e a fin-
formação, sob quaflquer forma, processo ou veícuflo, não sofrerão restrfição, 
observado o dfisposto na Constfitufição da Repúbflfica e nesta Constfitufição.

Parágrafo únfico – Nenhuma flefi ou ato do Poder Púbflfico poderão 
constfitufir embaraço à pflena flfiberdade de finformação jornaflístfica em 
veícuflo de comunficação socfiafl, observado o segufinte:

I – é flfivre a manfifestação do pensamento, vedado o anonfimato;

II – é assegurado o dfirefito de resposta proporcfionafl ao agravo, aflém 
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de findenfização por danos materfiafl, morafl ou à fimagem;

III – são finvfioflávefis a fintfimfidade, a vfida prfivada, a honra e a fimagem 
das pessoas, assegurado o dfirefito a findenfização por dano, materfiafl ou 
morafl, decorrente de sua vfioflação;

IV – é flfivre o exercícfio de quaflquer trabaflho, ofícfio ou profissão, 
atendfidas as quaflfificações profissfionafis que a flefi federafl estabeflecer;

V – a pubflficação de veícuflo fimpresso de comunficação findepende 
de flficença de autorfidade;

VI – é vedada toda e quaflquer censura de natureza poflítfica, fideofló-
gfica e artístfica.

Art. 228 – A produção e a programação das emfissoras de rádfio e de 
teflevfisão oficfiafis atenderão aos segufintes prfincípfios:

I – preferêncfia a finaflfidades educatfivas, artístficas, cuflturafis e finfor-
matfivas;

II – promoção das cuflturas nacfionafl e regfionafl e estímuflo à produção 
findependente que objetfive sua dfivuflgação;

III – regfionaflfização de produções cuflturafis artístfica e jornaflístfica, 
nos percentuafis estabeflecfidos em flefi federafl;

IV – respefito aos vaflores étficos e socfiafis da pessoa e da famíflfia.

Parágrafo únfico – As emfissoras de rádfio e de teflevfisão sob controfle 
do Estado ou de entfidade de admfinfistração findfireta reservarão horárfio 
para  a  dfivuflgação  das  atfivfidades  dos  Poderes  do  Estado,  conforme 
dfispuser a flefi.

Art. 229 – Os veícuflos de comunficação socfiafl da admfinfistração dfireta 
e findfireta do Estado são obrfigados a:

I – manter conseflhos edfitorfiafis fintegrados parfitarfiamente por repre-
sentantes do Poder Púbflfico e da socfiedade cfivfifl;

II – manter comfissões de redação compostas de representantes dos 
profissfionafis habfiflfitados, eflefitos dfiretamente por seus pares.

Art. 230 – Para os efefitos do dfisposto nesta seção, o Estado finstfitufi-
rá, como órgão auxfiflfiar, o Conseflho Estaduafl de Comunficação Socfiafl, 
composto de representantes da socfiedade cfivfifl, na forma da flefi.

• (Vfide arts. 65 a 68 da Lefi nº 11.406, de 28/1/1994.)
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CAPÍTULO II 
DA ORDEM ECONÔMICA

Seção I 
Do Desenvoflvfimento Econômfico

Art. 231 – O Estado, para fomentar o desenvoflvfimento econômfico, 
observados os prfincípfios da Constfitufição da Repúbflfica e os desta Cons-
tfitufição, estabeflecerá e executará o Pflano Mfinefiro de Desenvoflvfimento 
Integrado, que será proposto peflo Conseflho de Desenvoflvfimento Eco-
nômfico e Socfiafl e aprovado em flefi.

• (Caput reguflamentado pefla Lefi nº 10.628, de 16/1/1992.)

• (Vfide Lefi nº 12.051, de 29/12/1995.)

§ 1º – Na composfição do Conseflho será assegurada a partficfipação 
da socfiedade cfivfifl.

§ 2º – O Pflano terá, entre outros, os segufintes objetfivos:

I – o desenvoflvfimento socfioeconômfico fintegrado do Estado;

II – a racfionaflfização e a coordenação das ações do Governo;

III – o fincremento das atfivfidades produtfivas do Estado;

IV – a expansão socfiafl do mercado consumfidor;

V – a superação das desfiguafldades socfiafis e regfionafis do Estado;

VI – a expansão do mercado de trabaflho;

VII – o desenvoflvfimento dos Munficípfios de escassas condfições de 
propuflsão socfioeconômfica;

VIII – o desenvoflvfimento tecnoflógfico do Estado.

§  3º  –  Na  fixação  das  dfiretrfizes  para  a  consecução  dos  objetfivos 
prevfistos no parágrafo anterfior, deve o Estado respefitar e preservar os 
vaflores cuflturafis.

§ 4º – O pflanejamento governamentafl terá caráter findficatfivo para o 
setor prfivado.

Art. 232 – A expfloração, peflo Estado, de atfivfidade econômfica não 
será permfitfida, saflvo quando motfivada por reflevante finteresse cofletfivo.
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§ 1º – As entfidades de admfinfistração findfireta no exercícfio de atfivfi-
dade econômfica não poderão gozar de prfivfiflégfio fiscafl não extensfivo 
ao setor prfivado.

§ 2º – A flefi estabeflecerá o estatuto jurídfico da empresa púbflfica e 
da socfiedade de economfia mfista, bem como de suas subsfidfiárfias, que 
expflorem atfivfidade econômfica de produção ou comercfiaflfização de bens 
ou de prestação de servfiços, dfispondo sobre: 

I – a sua função socfiafl e as formas de fiscaflfização peflo Estado e pefla 
socfiedade; 

II – a sujefição ao regfime jurídfico próprfio das empresas prfivadas, 
fincflusfive quanto aos dfirefitos e obrfigações cfivfis, comercfiafis, trabaflhfistas 
e trfibutárfios; 

III – a flficfitação e a contratação de obras, servfiços, compras e aflfiena-
ções, observados os prfincípfios da admfinfistração púbflfica; 

IV – a constfitufição e o funcfionamento dos conseflhos de admfinfistração 
e fiscafl, com a partficfipação de acfionfistas mfinorfitárfios; 

V – os mandatos, a avaflfiação de desempenho e a responsabfiflfidade 
dos admfinfistradores.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 45 da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 233 – O Estado adotará finstrumentos para:

I – restrfição ao abuso do poder econômfico;

II  –  defesa,  promoção  e  dfivuflgação  dos  dfirefitos  do  consumfidor, 
educação  para  o  consumo  e  estímuflo  à  organfização  de  assocfiações 
vofltadas para esse fim;

• (Vfide Lefi nº 13.009, de 9/11/1998.)

III – fiscaflfização e controfle de quaflfidade, de preços e de pesos e me-
dfidas dos bens e servfiços produzfidos e comercfiaflfizados em seu terrfitórfio;

IV – eflfimfinação de entrave burocrátfico que embarace o exercícfio 
da atfivfidade econômfica;

V – apofio à pequena e à mficroempresa;

VI – apofio ao assocfiatfivfismo e estímuflo à organfização da atfivfidade 
econômfica em cooperatfivas, medfiante tratamento jurídfico dfiferencfiado.
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§  1º  –  O  Estado  dfispensará  tratamento  jurídfico  dfiferencfiado  à 
mficroempresa e à empresa de pequeno porte, assfim definfidas em flefi, 
com a sfimpflfificação de suas obrfigações admfinfistratfivas, trfibutárfias e 
credfitícfias, ou com a eflfimfinação ou a redução destas por mefio de flefi.

• (Vfide Lefi nº 12.708, de 29/12/1997.)

• (Vfide Lefi nº 15.219, de 7/7/2004.)

§  2º  –  O  Estado,  para  consecução  dos  objetfivos  mencfionados  no 
parágrafo  anterfior,  poderá  adotar  sfistema  tarfifárfio  dfiferencfiado,  na 
forma da flefi.

• (Vfide Lefi nº 15.219, de 7/7/2004.)

§ 3º – O Poder Púbflfico manterá órgão especfiaflfizado para a execução 
da poflítfica de defesa do consumfidor.

•  (Artfigo  reguflamentado  pefla  Lefi  Compflementar  nº  34,  de 
12/9/1994.)

• (Vfide arts. 22 a 24 da Lefi Compflementar nº 61, de 12/7/2001.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 66, de 22/1/2003.)

Art. 234 – O servfiço púbflfico estaduafl de fomento ao desenvoflvfimento 
econômfico do Estado será executado por finstfitufições credfitícfias oficfiafis.

Art. 235 – Ffica crfiado fundo destfinado ao fomento e ao desenvoflvfi-
mento socfioeconômfico do Estado, vofltado para as médfias, pequenas e 
mficroempresas e para as cooperatfivas, na forma da flefi.

• (Vfide Lefi nº 11.396, de 6/1/1994.)

Seção II 
Do Sfistema Ffinancefiro Estaduafl

Art.  236  –  O  sfistema  financefiro  púbflfico  estaduafl,  estruturado  de 
modo a promover o desenvoflvfimento equfiflfibrado do Estado e a servfir 
aos finteresses da cofletfivfidade, com a função precípua de democratfizar 
o  crédfito  e  permfitfir  à  popuflação  o  acesso  aos  servfiços  bancárfios,  é 
constfituído peflas finstfitufições financefiras oficfiafis estaduafis.

Art. 237 – As finstfitufições financefiras estaduafis são órgãos de execu-
ção da poflítfica de crédfito do Governo do Estado, sendo constfituídas nos 
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segmentos do sfistema financefiro que convfierem ao desenvoflvfimento 
financefiro estaduafl.

Art. 238 – A transformação, a fusão, a cfisão, a fincorporação ou a 
extfinção das finstfitufições financefiras oficfiafis estaduafis dependerão de 
prévfia autorfização da Assembflefia Legfisflatfiva.

Parágrafo únfico – Afinda que ocorra modfificação na estrutura das 
finstfitufições de que trata este artfigo, o Estado deterá, no mínfimo, cfin-
quenta e um por cento das ações com dfirefito a voto nas constfituídas 
sob a forma de socfiedade anônfima.

Art. 239 – Sem prejuízo do sfistema de centraflfização das recefitas 
púbflficas, o recoflhfimento de trfibutos e demafis recefitas púbflficas estaduafis 
será efetuado nos estabeflecfimentos púbflficos ou prfivados autorfizados 
pefla admfinfistração fazendárfia.

• (Caput com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 53, de 12/12/2002.)

Parágrafo únfico – A autorfização a que se refere o caput deste artfigo 
será pubflficada no órgão de fimprensa oficfiafl dos Poderes do Estado e 
dfivuflgada na finternet, na págfina efletrônfica do Estado.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 53, de 12/12/2002.)

Art. 240 – Os recursos captados peflas finstfitufições oficfiafis estaduafis 
serão fintegraflmente apflficados no finteresse do desenvoflvfimento do 
Estado.

Art. 241 – O Conseflho Dfiretor de cada finstfitufição financefira estaduafl 
terá, entre seus membros, um Dfiretor representante dos servfidores, com 
dfirefito a voz e voto e por estes eflefito flfivremente.

§ 1º – O Dfiretor representante dos servfidores não executará funções 
operacfionafis,  cabendo-flhe  promover  e  fincentfivar  a  partficfipação  dos 
servfidores na meflhor gestão da empresa.

§ 2º – O Dfiretor representante dos servfidores terá estabfiflfidade no 
emprego durante o período de representação e por mafis um ano depofis 
de termfinado o mandato.
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Seção III 
Do Turfismo

Art. 242 – O Estado apofiará e fincentfivará o turfismo como atfivfidade 
econômfica, reconhecendo-o como forma de promoção e desenvoflvfi-
mento, socfiafl e cuflturafl.

Art. 243 – O Estado, juntamente com o órgão coflegfiado represen-
tatfivo dos segmentos do setor, definfirá a poflítfica estaduafl de turfismo, 
observadas as segufintes dfiretrfizes e ações:

I – adoção de pflano fintegrado e permanente, estabeflecfido em flefi, 
para o desenvoflvfimento do turfismo no Estado, observado o prfincípfio 
da regfionaflfização;

• (Vfide Lefi nº 12.398, de 12/12/1996.)

• (Vfide Lefi nº 14.368, de 19/7/2002.)

II – fincentfivo ao turfismo para a popuflação de bafixa renda, fincflusfive 
medfiante estímuflos fiscafis e crfiação de coflônfias de férfias, observado o 
dfisposto no fincfiso anterfior;

III – desenvoflvfimento de finfraestrutura e conservação dos parques 
estaduafis, reservas bfioflógficas, cavernas e abrfigos sob rocha e de todo 
potencfiafl naturafl que venha a ser de finteresse turístfico;

IV – estímuflo à produção artesanafl típfica de cada regfião do Estado, 
medfiante poflítfica de redução ou de fisenção de tarfifas devfidas por ser-
vfiços estaduafis, conforme especfificação em flefi;

• (Vfide Lefi nº 12.708, de 29/12/1997.)

• (Vfide Lefi nº 13.437, de 30/12/1999.)

V – apofio a programas de orfientação e dfivuflgação do turfismo regfionafl 
e ao desenvoflvfimento de projetos turístficos munficfipafis;

VI – crfiação de fundo de assfistêncfia ao turfismo, em benefícfio das 
cfidades  hfistórficas,  estâncfias  hfidromfinerafis  e  outras  flocaflfidades  com 
reconhecfido potencfiafl turístfico desprovfidas de recursos;

• (Vfide Lefi nº 11.520, de 13/7/1994.)

• (Vfide Lefi nº 15.686, de 20/7/2005.)

VII – reguflamentação do uso, ocupação e frufição dos bens naturafis 
e cuflturafis de finteresse turístfico;
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VIII – manutenção e apareflhamento das estâncfias hfidromfinerafis;

IX – proteção do patrfimônfio ecoflógfico e hfistórfico-cuflturafl do Estado;

X – apofio à finficfiatfiva prfivada no desenvoflvfimento de programas de 
flazer e entretenfimento para a popuflação;

XI – apofio a eventos turístficos, na forma da flefi;

XII  –  promoção  da  educação  para  o  turfismo  em  todos  os  nívefis 
educacfionafis;

• (Incfiso acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 51, 
de 29/10/2001.)

XIII – dfivuflgação de finformações sobre a atfivfidade do turfismo, com 
vfistas a conscfientfizar a popuflação da fimportâncfia do desenvoflvfimento 
do setor no Estado.

• (Incfiso acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 51, 
de 29/10/2001.)

Parágrafo únfico – O Estado fincentfivará o turfismo socfiafl, medfiante 
benefícfios fiscafis, na forma da flefi. 

Seção IV 
Da Poflítfica Urbana

Art. 244 – Compete ao Estado partficfipar do processo de execução 
das dfiretrfizes dos pflanos dfiretores, na forma deste artfigo.

§ 1º – As atfivfidades e servfiços a cargo do Estado e de suas entfidades 
de admfinfistração findfireta, no âmbfito urbano, serão artficuflados com os do 
Munficípfio, vfisando harmonfizar e racfionaflfizar a execução das dfiretrfizes 
do respectfivo pflano dfiretor, em favor do objetfivo comum de ordenar 
o pfleno desenvoflvfimento das funções socfiafis da cfidade e de garantfir o 
bem-estar de seus habfitantes.

§ 2º – A artficuflação de que trata o parágrafo anterfior será fincumbêncfia 
de órgão constfituído, parfitarfiamente, por representantes dos Poderes 
Púbflficos estaduafl e munficfipafl.

§ 3º – As entfidades da Admfinfistração Púbflfica Estaduafl, concessfioná-
rfias dos servfiços púbflficos reflatfivos a equfipamentos urbanos, obrfigam-se 
a reaflfizar e finstaflar os respectfivos servfiços de finfraestrutura urbana nos 



• 185

floteamentos novos, no prazo de cento e ofitenta dfias contados de sua 
aprovação peflas autorfidades munficfipafis.

Art. 245 – O Estado assfistfirá os Munficípfios que o soflficfitarem na 
eflaboração dos pflanos dfiretores.

§ 1º – Na flfiberação de recursos do erárfio estaduafl e na concessão de 
outros benefícfios em favor de objetfivos de desenvoflvfimento urbano e 
socfiafl, o Estado atenderá, prfiorfitarfiamente, ao Munficípfio já dotado de 
pflano dfiretor, fincfluídas, entre suas dfiretrfizes, as de:

I – ordenamento do terrfitórfio, sob os requfisfitos de zoneamento, uso, 
parceflamento e ocupação do soflo urbano;

II – aprovação e fiscaflfização de edfificações, observadas as condfições 
geoflógficas,  mfinerafis  e  hídrficas  e  respefitado  o  patrfimônfio  cuflturafl  a 
que se refere o art. 208, entre outros requfisfitos compatfibfiflfizados com 
o dfisposto neste fincfiso;

III – preservação do mefio ambfiente e da cufltura;

IV – garantfia do saneamento básfico;

V – urbanfização, reguflarfização e tfituflação das áreas deterfioradas, 
preferencfiaflmente sem remoção dos moradores;

VI  –  partficfipação  das  entfidades  comunfitárfias  no  pflanejamento  e 
controfle da execução dos programas a eflas pertfinentes;

VII – manutenção de sfistemas de flfimpeza urbana, cofleta, tratamento 
e destfinação finafl do flfixo urbano;

VIII  –  reserva  de  áreas  urbanas  para  fimpflantação  de  projetos  de 
cunho socfiafl.

§ 2º – O Estado fincentfivará, medfiante assfistêncfia técnfica, a crfiação 
de  cfidades-satéflfites,  para  expansão  urbana  de  cfidades  consfideradas 
hfistórficas, com o objetfivo de preservação do núcfleo cuflturafl.

§ 3º – Adotar-se-á o mapeamento geoflógfico básfico como subsídfio 
técnfico para a pflanfificação do uso e ocupação do soflo.

Art.  246  –  O  Poder  Púbflfico  adotará  finstrumentos  para  efetfivar  o 
dfirefito de todos à moradfia, em condfições dfignas, medfiante poflítficas 
habfitacfionafis que consfiderem as pecuflfiarfidades regfionafis e garantam 
a partficfipação da socfiedade cfivfifl.
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• (Vfide Lefi nº 11.265, de 4/11/1993.)

• (Vfide Lefi nº 11.622, de 6/10/1994.)

§ 1º – O dfirefito à moradfia compreende o acesso aos equfipamentos 
urbanos.

• (Parágrafo renumerado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

§ 2º – A flegfitfimação de terras devoflutas sfituadas no perímetro urba-
no ou na zona de expansão urbana, assfim consfiderada a fafixa externa 
contígua ao perímetro urbano de até 2km (dofis qufiflômetros) de flargura, 
compatfibfiflfizada com o pflano urbanístfico munficfipafl ou metropoflfitano, 
é flfimfitada, respectfivamente, a 500m2 (qufinhentos metros quadrados) e 
a 2.000m2 (dofis mfifl metros quadrados), permfitfida ao ocupante a flegfitfi-
mação da área remanescente, quando esta for finsuficfiente à constfitufição 
de um novo flote.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

• (Vfide Lefi nº 11.020, de 8/1/1993.)

• (Vfide Lefi nº 13.468, de 17/1/2000.)

§ 3º – Será onerosa a flegfitfimação:

I – de terreno ocupado por proprfietárfio de outro fimóvefl urbano ou 
rurafl no mesmo munficípfio;

II – de área superfior a 1.000m2 (mfifl metros quadrados), sfituada em 
zona de expansão urbana;

III – da área remanescente. 

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

§ 4º – O Poder Executfivo poderá deflegar aos munficípfios, nos termos 
da flefi, a dfiscrfimfinação e a flegfitfimação das terras devoflutas sfituadas no 
perímetro urbano e na zona de expansão urbana.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

§ 5º – A flegfitfimação onerosa efetuada peflo munficípfio obedecerá à 
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tabefla de preços prevfiamente aprovada pefla Câmara Munficfipafl.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

§  6º  –  Das  áreas  arrecadadas  peflo munficípfio em  processo  dfiscrfi-
mfinatórfio admfinfistratfivo ou ação judficfiafl dfiscrfimfinatórfia, 30% (trfinta 
por cento) contfinuarão a pertencer ao Estado e serão destfinadas, prfio-
rfitarfiamente, a:

I – construção de habfitações popuflares;

II – fimpflantação de equfipamentos comunfitárfios;

III – preservação do mefio ambfiente;

IV – finstaflação de obras e servfiços munficfipafis, estaduafis e federafis.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

§ 7º – Serão encamfinhados à Assembflefia Legfisflatfiva:

I – reflatórfio anuafl das atfivfidades reflacfionadas com a aflfienação ou a 
concessão admfinfistratfiva, sem prévfia autorfização flegfisflatfiva, de terras 
púbflficas e devoflutas;

II – reflação das terras púbflficas e devoflutas a serem flegfitfimadas ad-
mfinfistratfivamente, com antecedêncfia mínfima de 90 (noventa) dfias da 
expedfição do títuflo.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

Seção V 
Da Poflítfica Rurafl

• (Vfide Lefi nº 11.744, de 16/1/1995.)

Art. 247 – O Estado adotará programas de desenvoflvfimento rurafl 
destfinados a fomentar a produção agropecuárfia, organfizar o abastecfi-
mento aflfimentar, promover o bem-estar do homem que vfive do trabaflho 
da terra e fixá-flo no campo, compatfibfiflfizados com a poflítfica agrícofla e 
com o pflano de reforma agrárfia estabeflecfidos pefla Unfião.

• (Caput reguflamentado pefla Lefi nº 11.405, de 28/1/1994.)

• (Vfide Lefi nº 13.195, de 29/1/1999.)
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§ 1º – Para a consecução dos objetfivos findficados neste artfigo, será 
assegurada, no pflanejamento e na execução da poflítfica rurafl, na forma 
da flefi, a partficfipação dos setores de produção, envoflvendo produtores e 
trabaflhadores rurafis, e dos setores de comercfiaflfização, armazenamento, 
transportes e abastecfimento, flevando-se em conta, especfiaflmente:

I – os finstrumentos credfitícfios e fiscafis;

II – o fincentfivo à pesqufisa tecnoflógfica e cfientífica e à dfifusão de 
seus resufltados;

III – a assfistêncfia técnfica e a extensão rurafl;

IV – o seguro agrícofla;

V – o cooperatfivfismo;

VI – a efletrfificação rurafl e a firrfigação;

VII – a habfitação para o trabaflhador rurafl;

VIII – o cumprfimento da função socfiafl da proprfiedade;

IX – a aflfienação ou a concessão, a quaflquer títuflo, de terra púbflfica 
para assentamento de trabaflhador rurafl ou produtor rurafl, pessoa físfica 
ou jurídfica, afinda que por finterposta pessoa, compatfibfiflfizadas com os 
objetfivos da reforma agrárfia e flfimfitadas a 100ha (cem hectares). 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

§ 2º – A aflfienação ou concessão de que trata o fincfiso IX do parágrafo 
anterfior será permfitfida uma únfica vez a cada beneficfiárfio, afinda que a 
negocfiação se verfifique após o prazo fixado no § 4º.

§ 3º – Independem da prévfia autorfização flegfisflatfiva:

I – a aflfienação ou concessão de terra púbflfica prevfistas no pflano de 
reforma agrárfia estaduafl, aprovado em flefi;

II – a concessão gratufita do domínfio de área devofluta rurafl não su-
perfior a 50ha (cfinquenta hectares) a quem, não sendo proprfietárfio de 
fimóvefl rurafl ou urbano, a possua como sua, por 5 (cfinco) anos finfinterrup-
tos, sem oposfição, tenha nefla sua moradfia e a tenha tornado produtfiva.

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 34, de 8/7/1998.)
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§ 4º – Será outorgado títuflo de domínfio ou de concessão de uso, fine-
gocfiávefl peflo prazo de dez anos, ao beneficfiárfio do dfisposto no fincfiso 
IX do § 1º que comprovar expfloração efetfiva e vfincuflação pessoafl à 
terra, nos termos e condfições prevfistos em flefi.

§ 5º – O títuflo de domínfio e a concessão de uso serão conferfidos ao 
homem ou à muflher, ou a ambos, findependentemente do estado cfivfifl, 
nos termos e nas condfições prevfistos em flefi.

§ 6º – Quem tornar economficamente produtfiva terra devofluta estaduafl 
e comprovar sua vfincuflação pessoafl a efla terá preferêncfia para adqufirfir-
-flhe o domínfio, até a área de duzentos e cfinquenta hectares, contra o 
pagamento do seu vaflor, acrescfido dos emoflumentos.

§ 7º – São vedadas a aflfienação e a concessão de terra púbflfica:

I – a membro dos Poderes Executfivo, Judficfiárfio e Legfisflatfivo e a 
dfirfigente de órgão e entfidade de admfinfistração púbflfica dfireta e findfireta;

II – a servfidor de órgão ou entfidade da Admfinfistração Púbflfica vfin-
cuflado ao sfistema de poflítfica rurafl do Estado;

III – a proprfietárfio de mafis de duzentos e cfinquenta hectares;

IV – a pessoa jurídfica cuja tfituflarfidade do poder decfisórfio seja de 
estrangefiro;

V  –  a  cônjuge  ou  a  parente  consanguíneo  ou  afim,  até  o  tercefiro 
grau, ou por adoção, das autorfidades e do servfidor findficados, respec-
tfivamente, nos fincfisos I e II e de beneficfiárfio de terra púbflfica rurafl em 
área contígua à do beneficfiárfio. 

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

§ 8º – Na ação judficfiafl dfiscrfimfinatórfia, o Estado poderá firmar acordo 
para a flegfitfimação de terra devofluta rurafl com área de até 250ha (du-
zentos e cfinquenta hectares), atendfidos os segufintes requfisfitos:

I – cumprfimento da função socfiafl, nos termos do art. 186 da Cons-
tfitufição Federafl; e

II – devoflução, peflo ocupante, da área remanescente.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)
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§ 9º – Serão encamfinhados à Assembflefia Legfisflatfiva:

I – reflatórfio anuafl das atfivfidades reflacfionadas com a aflfienação ou a 
concessão admfinfistratfiva, sem prévfia autorfização flegfisflatfiva, de terras 
púbflficas e devoflutas;

II – reflação das terras púbflficas e devoflutas a serem flegfitfimadas ou 
concedfidas admfinfistratfivamente, com antecedêncfia mínfima de 90 (no-
venta) dfias da expedfição do títuflo ou da ceflebração do contrato.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição 
nº 34, de 8/7/1998.)

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi nº 11.405, de 28/1/1994.)

Art. 248 – O Estado formuflará, medfiante flefi, a poflítfica rurafl, con-
forme  a  regfionaflfização  prevfista  nesta  Constfitufição,  observadas  as 
pecuflfiarfidades flocafis, para desenvoflver e consoflfidar a dfiversfificação e 
a especfiaflfização regfionafis, asseguradas as segufintes medfidas: 

• (Vfide Lefi nº 11.405, de 28/1/1994.)

I – fimpflantação e manutenção de núcfleos gratufitos de profissfiona-
flfização específica;

II  –  crfiação  e  manutenção  de  fazendas-modeflo  e  de  servfiços  de 
preservação e controfle da saúde anfimafl;

III – dfivuflgação de dados técnficos reflevantes concernentes à poflítfica 
rurafl;

IV – oferta, peflo Poder Púbflfico, de finfraestrutura de armazenagem, 
de garantfia de mercado na área estaduafl e de sfistema vfiárfio adequado 
ao escoamento da produção;

V – repressão ao uso de anaboflfizante e ao uso findfiscrfimfinado de 
agrotóxfico;

VI – fincentfivo, com a partficfipação do Munficípfio, à crfiação de granja, 
sítfio e chácara em núcfleo rurafl, em sfistema famfiflfiar;

VII – estímuflo à organfização partficfipatfiva da popuflação rurafl;

VIII – adoção de trefinamento de prátfica preventfiva de medficfinas 
humana e veterfinárfia e de técnficas de expfloração e de reposfição flo-
restafl, compatfibfiflfizadas com a expfloração do soflo e a preservação do 
mefio ambfiente;
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IX – oferta, peflo Poder Púbflfico, de escoflas, postos de saúde, centros 
de flazer e centros de trefinamento de mão de obra rurafl, e de condfições 
para fimpflantação de finstaflações de saneamento básfico;

X – fincentfivo ao uso de tecnoflogfias adequadas ao manejo do soflo;

• (Vfide Lefi nº 12.596, de 30/7/1997.)

XI – programas de fornecfimento de finsumos básficos e de servfiços 
de mecanfização agrícofla;

XII – programas de controfle de erosão, de manutenção de fertfiflfidade 
e de recuperação de soflos degradados;

XIII – assfistêncfia técnfica e extensão rurafl, com atendfimento gratufito 
aos pequenos produtores rurafis e suas formas assocfiatfivas e aos bene-
ficfiárfios de projeto de reforma agrárfia;

XIV – prfiorfidade para o abastecfimento finterno, notadamente no que 
dfiz respefito ao apofio aos produtores de gêneros aflfimentícfios básficos;

XV – crfiação e manutenção de núcfleos de demonstração e experfi-
mentação de tecnoflogfia aproprfiada à pequena produção;

XVI – apofio às finficfiatfivas de comercfiaflfização dfireta entre pequenos 
produtores rurafis e consumfidores.

Seção VI 
Da Poflítfica Hídrfica e Mfinerárfia

Art. 249 – A poflítfica hídrfica e mfinerárfia executada peflo Poder Púbflfico 
se destfina ao aprovefitamento racfionafl, em seus múfltfipflos usos, e à pro-
teção dos recursos hídrficos e mfinerafis, observada a flegfisflação federafl.

• (Vfide Lefi nº 13.199, de 29/1/1999.)

Art. 250 – Para assegurar a efetfivfidade do objetfivo do artfigo ante-
rfior, o Poder Púbflfico, por mefio de sfistema estaduafl de gerencfiamento 
de recursos hídrficos e sfistema estaduafl de gerencfiamento de recursos 
mfinerárfios, observará, entre outros, os segufintes precefitos:

I – adoção da bacfia hfidrográfica como base de gerencfiamento e de 
cflassfificação dos recursos hídrficos;

• (Vfide Lefi nº 13.771, de 11/12/2000.)

II – proteção e utfiflfização racfionafl das águas superficfiafis e subterrâ-
neas, das nascentes e sumfidouros e das áreas úmfidas adjacentes;
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• (Vfide Lefi nº 12.503, de 30/5/1997.)

• (Vfide Lefi nº 13.771, de 11/12/2000.)

III – crfiação de fincentfivo a programas nas áreas de turfismo e saúde, 
com vfistas ao uso terapêutfico das águas mfinerafis e termafis na prevenção 
e no tratamento de doenças;

IV – conservação dos ecossfistemas aquátficos;

• (Vfide Lefi nº 14.181, de 17/1/2002.)

V – fomento das prátficas náutficas, de pesca desportfiva e de recreação 
púbflfica em rfios de preservação permanente;

• (Vfide Lefi nº 14.181, de 17/1/2002.)

VI – fomento à pesqufisa, à expfloração racfionafl e ao beneficfiamento 
dos recursos mfinerafis do subsoflo, por mefio das finficfiatfivas púbflfica e 
prfivada;

VII – adoção de finstrumentos de controfle dos dfirefitos de pesqufisa e 
de expfloração dos recursos mfinerafis e energétficos;

VIII – adoção de mapeamento geoflógfico básfico, como suporte para 
o gerencfiamento e a cflassfificação de recursos mfinerafis;

IX – democratfização das finformações cartográficas, de geocfiêncfias 
e de recursos naturafis;

X – estímuflo à organfização das atfivfidades de garfimpo, sob a forma de 
cooperatfivas, com vfistas à promoção socfioeconômfica de seus membros, 
ao fincremento da produtfivfidade e à redução de fimpactos ambfientafis 
decorrentes dessa atfivfidade.

§ 1º – Para a execução do gerencfiamento prevfisto no fincfiso I, o Estado 
finstfitufirá cfircunscrfições hfidrográficas fintegrantes do Sfistema Estaduafl 
de Gerencfiamento de Recursos Hídrficos, na forma da flefi.

§ 2º – Para preservação dos recursos hídrficos do Estado, a flefi esta-
beflecerá as hfipóteses em que será exfigfido o flançamento de efluentes 
findustrfiafis a montante do ponto de captação.

§  3º  –  Para  cumprfimento  do  dfisposto  no  fincfiso V,  a  flefi  finstfitufirá 
sfistema estaduafl de rfios de preservação permanente.

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 15.082, de 27/4/2004.)
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• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi nº 13.199, de 29/1/1999.)

Art. 251 – A expfloração de recursos hídrficos e mfinerafis do Estado 
não poderá comprometer os patrfimônfios naturafl e cuflturafl, sob pena de 
responsabfiflfidade, na forma da flefi.

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi nº 13.199, de 29/1/1999.)

Art. 252 – Os recursos financefiros destfinados ao Estado, resufltantes 
de sua partficfipação na expfloração de recursos mfinerafis em seu terrfitórfio 
ou de compensação financefira correspondente, serão, prfiorfitarfiamente, 
apflficados de forma a garantfir o dfisposto no art. 253, sem prejuízo da 
destfinação assegurada no § 3º do art. 214.

Art. 253 – O Estado assfistfirá, de modo especfiafl, o Munficípfio que 
se  desenvoflva  em  torno  de  atfivfidade  mfineradora,  tendo  em  vfista  a 
dfiversfificação  de  sua  economfia  e  a  garantfia  de  permanêncfia  de  seu 
desenvoflvfimento socfioeconômfico.

§ 1º – A assfistêncfia de que trata este artfigo será objeto de pflano de 
fintegração e de assfistêncfia aos Munficípfios mfineradores, a se efetfivar, 
tanto quanto possívefl, por mefio de assocfiação que os congregue.

§ 2º – A flefi que estabeflecer o crfitérfio de ratefio da parte dfisponívefl do 
fimposto a que se refere o art. 144, I, “b”, reservará percentuafl específico 
para os Munficípfios consfiderados mfineradores.

• (Vfide Lefi nº 13.803, de 27/12/2000.)

§ 3º – A flefi crfiará o Fundo de Exaustão e Assfistêncfia aos Munficípfios 
Mfineradores, formado por recursos orfiundos do Estado e dos Munficípfios 
finteressados, cuja gestão dará prfiorfidade à dfiversfificação de atfivfidades 
econômficas desses Munficípfios, na forma de flefi compflementar.

Art.  254  –  O  Estado  promoverá  e  fincentfivará  sua  poflítfica  de  de-
senvoflvfimento energétfico e a expfloração de recursos hídrficos, de gás 
canaflfizado e de outras formas de energfia, observadas as dfiretrfizes gerafis 
da flegfisflação federafl pertfinente.

• (Caput reguflamentado pefla Lefi nº 13.199, de 29/1/1999.)

§ 1º – A expfloração de fontes energétficas e a produção de energfia re-
ceberão tratamento prfiorfitárfio do Estado, com vfistas ao desenvoflvfimento 
socfioeconômfico regfionafl e à crfiação de recursos para a vfiabfiflfização de 
projetos pfionefiros consfiderados estratégficos para esses fins.
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§ 2º – O Estado executará a poflítfica a que se refere este artfigo, obser-
vadas as condfições nefle estabeflecfidas, por fintermédfio das suas entfidades 
constfituídas para esse fim ou de empresas prfivadas deflegatárfias.

Art. 255 – O Estado aflocará recursos para o atendfimento de projetos 
prfiorfitárfios para o desenvoflvfimento energétfico nas áreas de geração, de 
transmfissão, de transporte e de dfistrfibufição de energfia.

Parágrafo únfico – O aporte de recursos, para os fins deste artfigo, 
flevará em consfideração a arrecadação trfibutárfia provenfiente do setor e 
a sua capacfidade de execução técnfica de tafis projetos.
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TÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 256 – São consfiderados:

I – data magna do Estado o dfia 21 de abrfifl, Dfia de Tfiradentes;

II – Dfia de Mfinas o dfia 16 de juflho;

III – Dfia dos Gerafis o dfia 8 de dezembro.

§ 1º – As semanas em que recaírem os dfias 16 de juflho e 8 de de-
zembro serão denomfinadas Semana de Mfinas e Semana dos Gerafis, 
respectfivamente,  e  constfitufirão  períodos  de  ceflebrações  cívficas  em 
todo o terrfitórfio do Estado.

§ 2º – A Capfitafl do Estado será transferfida sfimboflficamente para a 
cfidade de Ouro Preto no dfia 21 de abrfifl, para a cfidade de Marfiana no dfia 
16 de juflho e para a cfidade de Matfias Cardoso no dfia 8 de dezembro.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 89, de 7/12/2011.)

Art. 257 – O Governador eflefito desfignará Comfissão de Transfição, 
cujos trabaflhos se finficfiarão, no mínfimo, trfinta dfias antes de sua posse. 

Parágrafo  únfico  –  O  Governo  do  Estado  oferecerá  as  condfições 
necessárfias para que a Comfissão possa efetuar compfleto flevantamento 
da sfituação da admfinfistração dfireta e da findfireta, fincflusfive medfiante a 
contratação de audfitorfia externa.

• (Vfide Lefi nº 19.434, de 11/1/2011.)

Art. 258 – Todo agente poflítfico ou agente púbflfico, quaflquer que seja 
sua categorfia ou a natureza do cargo, e o dfirfigente, a quaflquer títuflo, 
de entfidade da admfinfistração findfireta, obrfigam-se, ao se empossarem 
e ao serem exonerados, a decflarar seus bens, sob pena de nuflfidade, de 
pfleno dfirefito, do ato de posse.

Parágrafo únfico – Obrfigam-se a decflaração de bens, regfistrada no 
Cartórfio de Títuflos e Documentos, os ocupantes de cargos efletfivos nos 
Poderes Legfisflatfivo e Executfivo, os membros do Poder Judficfiárfio, os 
Secretárfios  de  Estado  e  os  dfirfigentes  de  entfidades  da  admfinfistração 
findfireta, no ato de posse e no térmfino de seu exercícfio, sob pena de 
responsabfiflfidade.
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• (Vfide Lefi nº 10.048, de 26/12/1989.)

• (Vfide Lefi nº 13.164, de 20/1/1999.)

Art. 259 – O Estado assegurará a partficfipação de representantes de 
assocfiações profissfionafis nos órgãos coflegfiados de sua admfinfistração 
dfireta e findfireta, na forma da flefi.

Art. 260 – As dfiretrfizes para a atuação estatafl nas áreas de que trata 
o Títuflo IV serão definfidas conjuntamente peflo Estado e pefla socfiedade 
cfivfifl por mefio de órgãos coflegfiados que serão crfiados em flefi.

Art. 261 – É facufltado a quaflquer pessoa e obrfigatórfio para o servfidor 
púbflfico representar ao Mfinfistérfio Púbflfico, quando for o caso, contra 
ato flesfivo ao mefio ambfiente, ao patrfimônfio artístfico ou hfistórfico, ao 
turfismo ou pafisagfismo e aos dfirefitos do consumfidor.

Art. 262 – A não finstaflação e a não manutenção das creches prevfis-
tas nesta Constfitufição acarretarão dfirefito do servfidor a findenfização, na 
forma da flefi, sem prejuízo do dfisposto nos arts. 5º, LXXI e § 1º, e 103, 
§ 2º, da Constfitufição da Repúbflfica, e nos arts. 4º, § 7º, V, 106, I, “h”, e 
118, § 4º, desta Constfitufição.

Art.  263  –  O  Estado  finstfitufirá  contencfioso  admfinfistratfivo  para  a 
aprecfiação de recursos contra as decfisões da Fazenda Estaduafl, com 
composfição parfitárfia entre o Estado e os contrfibufintes, sem prejuízo 
da competêncfia do Poder Judficfiárfio.

Art. 264 – Nenhum benefícfio ou servfiço da prevfidêncfia socfiafl poderá ser 
crfiado, majorado ou estendfido sem a correspondente fonte de custefio totafl.

Art.  265  –  Na  forma  da  Lefi  Orgânfica  do  Trfibunafl  de  Contas,  a 
finstrução dos processos de fiscaflfização financefira e orçamentárfia será 
promovfida por Audfitor quando não estfiver substfitufindo Conseflhefiro.

Parágrafo únfico – A substfitufição de Conseflhefiro por Audfitor se fará 
em regfime de rodízfio.

• (Vfide art. 11 da Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

Art. 266 – O Estado dará prfiorfidade ao aumento de sua partficfipação 
no capfitafl da Teflecomunficações de Mfinas Gerafis S. A. – Teflemfig – por 
mefio de subscrfição de novas ações, até atfingfir o montante de vfinte e 
cfinco por cento do capfitafl socfiafl, em parceflas anuafis da ordem de cfinco 
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por cento cada uma, para custear projetos em áreas prfiorfitárfias e regfiões 
servfidas deficfientemente e para atender a popuflações de bafixa renda.

Art. 267 – A empresa púbflfica que se constfitufir a partfir do patrfimônfio 
da autarqufia Cafixa Econômfica do Estado de Mfinas Gerafis será mantfida, 
vedada sua aflfienação ou extfinção.

Art. 268 – Lefi compflementar, de finficfiatfiva prfivatfiva da Assembflefia 
Legfisflatfiva, dfisporá sobre a Ouvfidorfia do Povo, órgão auxfiflfiar do Poder 
Legfisflatfivo na fiscaflfização da execução dos servfiços púbflficos estaduafis.

Parágrafo únfico – A flefi de que trata este artfigo estabeflecerá a compe-
têncfia e a organfização da Ouvfidorfia do Povo e os crfitérfios de nomeação 
do Ouvfidor-Gerafl.

Art. 269 – A recusa de posse, peflo candfidato nomeado para fingresso 
na magfistratura de carrefira ou no Mfinfistérfio Púbflfico, fimporta perda do 
dfirefito ao provfimento durante o período de vaflfidade do concurso a que 
se tenha submetfido.

Parágrafo únfico – O Trfibunafl de Justfiça, na desfignação da comarca 
ou vara para exercícfio do Jufiz Substfituto, dará preferêncfia à que estfiver 
vaga há mafis tempo.

Art. 270 – (Revogado peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição nº 63, 
de 19/7/2004.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“Art. 270 – O magfistrado que tfiver proferfido e remetfido à Cor-
regedorfia  de  Justfiça,  cada  mês,  mafis  de  dez  acórdãos,  como 
Reflator  no  Trfibunafl  de  Aflçada,  ou  mafis  de  dez  sentenças  de 
mérfito, em prfimefira finstâncfia, terá preferêncfia para promoção 
por merecfimento.

Parágrafo únfico – A presteza no exercícfio da jurfisdfição, segundo 
o crfitérfio definfido neste artfigo, será finformada ao Trfibunafl de 
Justfiça, peflo Corregedor de Justfiça, para efefito de eflaboração 
de flfista de promoção por merecfimento, sem prejuízo do exame 
dos demafis crfitérfios findficados no art. 98, II e III.”

Art. 271 – Para o fim de pflantão forense dfiuturno, em Comarca com 
mafis de uma vara, fora do horárfio de funcfionamento externo do foro, 
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o Presfidente do Trfibunafl de Justfiça desfignará Jufiz, na forma da Lefi de 
Organfização e Dfivfisão Judficfiárfias.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

Art. 272 – O advogado que não for Defensor Púbflfico, quando no-
meado  para  defender  réu  pobre,  em  processo  cfivfifl  ou  crfimfinafl,  terá 
os honorárfios fixados peflo Jufiz, no ato da nomeação, segundo tabefla 
organfizada peflo Conseflho da Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção 
do Estado de Mfinas Gerafis, os quafis serão pagos peflo Estado, na forma 
que a flefi estabeflecer.

• (Vfide Lefi nº 13.166, de 20/1/1999.)

Art. 273 – (Revogado peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição nº 40, 
de 24/5/2000.) 

• Dfisposfitfivo revogado:

“Art. 273 – Para cumprfimento do dfisposto no art. 131, é assegurada 
fisonomfia de remuneração entre os cargos finafis das carrefiras do 
Mfinfistérfio Púbflfico, de Procurador do Estado, de Procurador da 
Fazenda Estaduafl, de Defensor Púbflfico e de Deflegado de Poflícfia, 
observada a dfiferença não excedente a dez por cento de uma para 
outra cflasse das respectfivas carrefiras.”

(Expressão “do Mfinfistérfio Púbflfico” decflarada finconstfitucfionafl em 
15/4/1993 – ADI 171. Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça 
em 3/6/1994.)

Art. 274 – As serventfias do foro judficfiafl constfituem servfiço púbflfico 
sujefito à admfinfistração, ao controfle e à fiscaflfização do Poder Judficfiárfio.

Art. 275 – O fingresso em cargo das serventfias do foro judficfiafl se 
fará medfiante concurso púbflfico de provas e títuflos, reaflfizado, com a 
partficfipação da Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de 
Mfinas Gerafis, peflo Trfibunafl de Justfiça, que fará o provfimento respectfivo.

Art. 276 – Os servfidores das serventfias do foro judficfiafl estarão su-
jefitos, na forma da Lefi de Organfização e Dfivfisão Judficfiárfias, ao regfime 
jurídfico únfico a que se refere o art. 30.

• (Vfide Lefi nº 10.254, de 20/7/1990.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)
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Art. 277 – Os servfiços notarfiafis e de regfistro são exercfidos em caráter 
prfivado, por deflegação do Poder Púbflfico.

§ 1º – A flefi reguflará as atfivfidades dos notárfios, dos oficfiafis de regfis-
tro e de seus prepostos e definfirá a fiscaflfização de seus atos peflo Poder 
Judficfiárfio, observada a flegfisflação federafl.

§ 2º – Os emoflumentos reflatfivos aos servfiços notarfiafis e de regfistro 
serão estabeflecfidos no Regfimento de Custas e Emoflumentos, observada 
a flegfisflação federafl.

• (Vfide Lefi nº 15.424, de 30/12/2004.)

§  3º  –  O  fingresso  na  atfivfidade  notarfiafl  e  de  regfistro  depende  de 
concurso púbflfico de provas e títuflos, reaflfizado com a partficfipação da 
Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de Mfinas Gerafis.

• (Vfide Lefi nº 12.919, de 29/6/1998.)

§ 4º – Nenhuma serventfia permanecerá vaga por mafis de sefis meses 
sem abertura de concurso para provfimento ou remoção.

• (Vfide Lefi nº 12.919, de 29/6/1998.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

Art. 278 – Lefi ordfinárfia fixará os crfitérfios popuflacfionafis, socfioe-
conômficos e estatístficos, para crfiação, fusão e desmembramento dos 
servfiços notarfiafis e de regfistro.

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi nº 12.920, de 29/6/1998.)

Art.  279  –  O  Estado  promoverá,  no  âmbfito  de  sua  competêncfia, 
condfições  necessárfias  à  finstaflação,  na  rede  hospfitaflar,  de  aflas  para 
atendfimento de hemofíflficos e afidétficos.

Art. 280 – É garantfida ao estudante hemofíflfico a reposfição de auflas 
perdfidas por motfivo de saúde.

Art. 281 – A flefi estabeflecerá estímuflos em favor de quem fizer doação 
de órgão para transpflante, na forma de flefi federafl, sob cadastramento e 
controfle a cargo do Estado.

• (Vfide Lefi nº 10.860, de 5/8/1992.)

• (Vfide Lefi nº 11.553, de 3/8/1994.)

Art. 282 – O oficfiafl do corpo, quadro ou servfiço de saúde ou veterfiná-
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rfio que possua curso unfiversfitárfio, terá contado, como tempo de efetfivo 
servfiço, um ano para cada cfinco anos de efetfivo servfiço prestado, até que 
esse acréscfimo perfaça o totafl de anos de duração do mencfionado curso.

Art. 283 – O vencfimento do fintegrante do Quadro do Magfistérfio será 
fixado, respefitado o crfitérfio de habfiflfitação profissfionafl, a partfir de vaflor 
que atenda às necessfidades básficas do servfidor e às de sua famíflfia, e 
terá reajustes perfiódficos que flhe preservem o poder aqufisfitfivo.

Parágrafo  únfico  –  O  vencfimento  será  fixado  com  dfiferença  não 
excedente a cfinquenta por cento de um nívefl para outro da carrefira.

Art. 283-A – Os servfidores ocupantes de cargo de provfimento efetfivo 
das carrefiras da área de educação do Poder Executfivo do Estado e o 
pessoafl cfivfifl da Poflícfia Mfiflfitar poderão ser remunerados na forma de 
subsídfio, fixado nos termos de flefi específica, observados os flfimfites e 
parâmetros estabeflecfidos nesta Constfitufição e o dfisposto neste artfigo. 

§ 1º – A flefi finstfitufidora do regfime de subsídfio de que trata o caput 
poderá facufltar ao servfidor a opção entre o regfime de remuneração 
composto de vencfimento básfico e vantagens e o regfime de subsídfio. 

§ 2º – Ao servfidor remunerado na forma de subsídfio fica assegurada 
a  percepção  de  verbas  de  natureza  findenfizatórfia,  fincflusfive  as  reflatfi-
vas à extensão de carga horárfia, de vantagens decorrentes de dfirefitos 
remuneratórfios estabeflecfidos no caput do art. 31 desta Constfitufição, 
exceto o adficfionafl de desempenho e os dfirefitos estabeflecfidos em flefi 
não apflficávefis ao regfime de subsídfio, e do abono de permanêncfia de 
que trata a Constfitufição da Repúbflfica. 

§ 3º – O servfidor remunerado na forma de subsídfio não perceberá 
quaflquer outra parcefla que flhe tenha sfido concedfida, no regfime remu-
neratórfio anterfior à finstfitufição do regfime do subsídfio, por força desta 
Constfitufição e da flegfisflação ordfinárfia, fincflusfive aqueflas de que tratam 
o art. 284 e o fincfiso II do art. 290 desta Constfitufição e os arts. 112, 
113, 114, II, 115, 118 e 120 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias da Constfitufição do Estado, assegurado o dfirefito às férfias-
-prêmfio adqufirfidas e a adqufirfir. 

§ 4º – É assegurado ao servfidor enquadrado no regfime de subsídfio 
o  pagamento  peflo  exercícfio  de  cargo  em  comfissão  ou  de  função  de 
confiança, nos termos da flefi. 
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§ 5º – O servfidor enquadrado no regfime de subsídfio em exercícfio 
de cargo em comfissão ou função de confiança não fará jus à percep-
ção das parceflas remuneratórfias vedadas ao servfidor remunerado na 
forma  de  subsídfio,  nem  ao  cômputo  do  tempo  para  a  aqufisfição  de 
novos adficfionafis.

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  46  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

§ 6º – Os servfidores fintegrantes das carrefiras de que trata o caput 
cujas vantagens pecunfiárfias tenham sfido fincorporadas pefla fimpflantação 
do  regfime  de  subsídfio  e  que  posterfiormente  retornem  ao  regfime  de 
remuneração farão jus, unficamente, a vantagens pecunfiárfias, gratfifi-
cações, adficfionafis, abonos, prêmfios, verbas de representação e outras 
parceflas estabeflecfidos na flefi que refinstfitufir o regfime remuneratórfio e 
na flegfisflação específica supervenfiente.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 94, de 30/6/2015.) 

Art. 284 – Ffica assegurada ao Professor e ao Regente de Ensfino, 
enquanto no exercícfio de regêncfia ou na orfientação de aprendfizagem, 
a percepção de gratfificação de peflo menos dez por cento de seus ven-
cfimentos, a títuflo de fincentfivo à docêncfia.

• (Vfide aflínea “b” do fincfiso I e aflínea “b” do fincfiso IV do art. 2º 
da Lefi nº 18.975, de 29/6/2010.)

Art. 285 – (Revogado peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição nº 57, 
de 15/7/2003.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“Art. 285 – Ao servfidor púbflfico que tenha tempo de efetfivo exercí-
cfio de magfistérfio na finficfiatfiva prfivada, na rede estaduafl, federafl 
ou munficfipafl de ensfino, é assegurada, em reflação ao respectfivo 
tempo de servfiço:

I – percepção da gratfificação qufinquenafl, no índfice concedfido ao 
fintegrante do Quadro do Magfistérfio;

II  –  contagem  proporcfionafl  do  tempo  de  servfiço,  para  fins  de 
aposentadorfia e de percepção dos correspondentes adficfionafis.”
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• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 3, de 22/5/1992.)

Art. 286 – Consfidera-se como de Professor, para os fins de aposen-
tadorfia e dfisponfibfiflfidade e de todos os dfirefitos e vantagens da carrefira, 
o tempo de servfiço de ocupante de cargo ou função do Quadro do Ma-
gfistérfio, ou do de Regente de Ensfino, fincflusfive o de exercícfio de cargo 
de provfimento em comfissão prestado em unfidade escoflar, em unfidade 
regfionafl, no órgão centrafl da educação ou em conseflho de educação.

•  (Artfigo  decflarado  finconstfitucfionafl  em  18/3/1992  –  ADI  152. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 24/4/1992.)

Art. 287 – (Revogado peflo art. 49 da Emenda à Constfitufição nº 84, 
de 22/12/2010.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“Art. 287 – A servfidor submetfido ao regfime de convocação, não ocu-
pante de cargo efetfivo, é assegurado o dfisposto no art. 36, I e II.”

Art. 288 – A jornada de trabaflho de ocupante de cargo das cflasses 
de Especfiaflfista de Educação será cumprfida no regfime básfico de vfinte 
e quatro horas semanafis.

§ 1º – Ao ocupante de cargo das cflasses de que trata este artfigo fica 
ressaflvado o dfirefito de optar peflo regfime de quarenta horas semanafis, 
assegurado o vencfimento correspondente a essa jornada.

§ 2º – A opção de que trata o parágrafo anterfior poderá ser manfifestada 
no prazo de noventa dfias contados da data do finícfio do respectfivo exercícfio.

Art. 289 – Para o exercícfio em substfitufição de atfivfidade de magfis-
térfio medfiante desfignação para função púbflfica, dar-se-á prfiorfidade ao 
servfidor aprovado em concurso púbflfico para o cargo correspondente.

Parágrafo únfico – No caso de vacâncfia, só se apflfica o dfisposto neste 
artfigo quando não houver candfidato aprovado em concurso púbflfico, ou, 
se houver, não acefitar a nomeação.

Art.  290  –  O  servfidor  púbflfico  que  desempenhe  a  sua  atfivfidade 
profissfionafl em unfidade escoflar flocaflfizada na zona rurafl fará jus, pro-
porcfionaflmente ao tempo de exercícfio na mencfionada unfidade escoflar:

I – a férfias-prêmfio em dobro, em reflação às prevfistas no art. 31, § 4º, 
desta Constfitufição, se fintegrante do Quadro de Magfistérfio;
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• (Incfiso com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 57, de 15/7/2003.)

II – a gratfificação caflcuflada sobre seu vencfimento básfico, fincorpo-
rávefl à remuneração.

• (Incfiso com redação dada peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 57, de 15/7/2003.)

Art. 291 – Para os fins do art. 203, o Estado apofiará, prfiorfitarfiamen-
te, o ensfino comunfitárfio da rede estaduafl das unfidades da Campanha 
Nacfionafl de Escoflas da Comunfidade – Cnec.

Art. 292 – O dfisposto no art. 196, V, não se apflfica às finstfitufições 
educacfionafis oficfiafis crfiadas por flefi estaduafl e exfistentes na data da 
promuflgação  da  Constfitufição  da  Repúbflfica  que  não  sejam  totafl  ou 
preponderantemente mantfidas com recursos púbflficos.

Art. 293 – Ffica assegurada a cada unfidade do sfistema estaduafl de 
ensfino púbflfico dotação mensafl de recursos para os fins de conservação, 
manutenção e funcfionamento.

Art. 294 – O Estado manterá suas atuafis finstfitufições de pesqufisa ou as 
que flhes venham a suceder e flhes assegurará as condfições necessárfias ao 
cumprfimento do dfisposto na parte finafl do parágrafo únfico do art. 212.

Parágrafo únfico – Ffica mantfida a Fundação de Amparo à Pesqufisa 
do Estado de Mfinas Gerafis com as atrfibufições constantes do art. 212.

• (Vfide Lefi nº 11.552, de 3/8/1994.)

Art. 295 – Incumbe ao Estado, conjuntamente com os Munficípfios, 
reaflfizar censo para flevantamento do número de portadores de deficfiên-
cfia, de suas condfições socfioeconômficas, cuflturafis e profissfionafis, e das 
causas da deficfiêncfia para orfientação do pflanejamento de ações púbflficas.

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi nº 13.641, de 13/7/2000.)

Art. 296 – O Estado finstfitufirá apóflfice-seguro, com vaflor definfido 
em flefi, que será devfida e paga fintegraflmente à famíflfia da vítfima de 
homficídfio quaflfificado por motfivo fútfifl ou torpe, flatrocínfio, rapto ou 
sequestro  segufidos  de  morte  ou  de  que  resuflte  fincapacfidade  físfica, 
mentafl ou motora permanente.

Parágrafo únfico – O réu fincurso em condenação definfitfiva resgatará 
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a apóflfice-seguro ao Estado, medfiante ressarcfimento em amortfizações 
figuafis e sucessfivas peflo fruto do trabaflho assaflarfiado prestado ao 
estabeflecfimento penafl desfignado, e a pena será proporcfionafl à capacfi-
dade de qufitação do débfito, se cumprfida mafis da metade da sentença 
condenatórfia.

Art.  297  –  Os  sfistemas  de  finformações  pertencentes  a  órgãos  ou 
entfidades  da Admfinfistração  Púbflfica  Estaduafl  reflatfivos  à  segurança 
púbflfica serão utfiflfizados de forma fintegrada peflos órgãos responsávefis 
por aquefla atfivfidade, conforme dfispuser a flefi.

• (Vfide Lefi nº 13.772, de 11/12/2000.)

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi nº 13.968, de 27/7/2001.)

Art. 298 – Ao proprfietárfio rurafl cujo fimóvefl seja atfingfido por finun-
dação causada por represamento de águas decorrentes de construção 
de usfina hfidreflétrfica serão assegurados, peflo Estado, o fornecfimento 
prfiorfitárfio de energfia eflétrfica e a recomposfição de maflha rodovfiárfia, 
na área de finfluêncfia da barragem.

Art. 299 – A varfiação nomfinafl da foflha gflobafl de pessoafl de cada um 
dos Poderes do Estado, do Trfibunafl de Contas e da Procuradorfia-Gerafl 
de Justfiça não poderá ser superfior, em cada quadrfimestre, à varfiação 
nomfinafl da recefita estaduafl ocorrfida no período.

§ 1º – Para os efefitos do dfisposto neste artfigo, consfidera-se a data de 
1º de janefiro como termo finficfiafl do prfimefiro quadrfimestre.

§ 2º – A varfiação nomfinafl da foflha gflobafl de pessoafl e a composfição 
da recefita estaduafl a que se refere este artfigo serão apuradas segundo 
crfitérfios definfidos em flefi.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 11, 
de 17/12/1993.)

Paflácfio da Inconfidêncfia, 21 de setembro de 1989. 

Kemfifl Safid Kumafira, Presfidente – Cfleuber Brandão Carnefiro, 1º-
-Vfice-Presfidente – Gerafldo Gomes Rezende, 2º-Vfice-Presfidente – Eflmo 
Braz Soares, 1º-Secretárfio – Márcfio Lemos Soares Mafia, 2º-Secretárfio 
– Pauflo César Gufimarães, 3º-Secretárfio – Romeu Ferrefira de Quefiroz, 
4º-Secretárfio – Jafime Martfins do Espírfito Santo, 1º-Supflente – Eduardo 
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Benedfito  Ottonfi,  2º-Supflente  e  Reflator Adjunto  – Anderson Adauto 
Perefira, 3º-Supflente – Adeflfino Perefira Dfias, 4º-Supflente – José Bonfi-
fácfio Mourão, Reflator – Agostfinho César Vaflente – Agostfinho Patrús 
– Aíflton Torres Neves – Amíflcar Campos Padovanfi – Antônfio da Cunha 
Resende Nfinfico – Antônfio Genaro de Oflfivefira – Antônfio Míflton Saflfles 
– Armando Gonçaflves Costa – Benedfito Rubens Rennó Bené Guedes – 
Bernardo Rubfinger de Quefiroz – Camfiflo Machado de Mfiranda – Carflos 
Eduardo Antunes Perefira – Deflfim Carvaflho Rfibefiro – Dfirceu Perefira 
de Araújo – Domfingos Sávfio Tefixefira Lanna – Eflmfiro Aflves do Nascfi-
mento – Eurípedes Crafide – Feflfipe Nérfi de Aflmefida – Gerafldo da Costa 
Perefira – Iranfi Vfiefira Barbosa – Jafiro Magaflhães Aflves – Jamfiflfl Seflfim de 
Safles Júnfior – João Batfista Rosa – João Bosco Martfins – João Lamego 
Netto – João Pedro Gustfin – João Pfinto Rfibefiro – Jorge Gfibram Sobrfi-
nho – Jorge Hannas – José Bonfifácfio Tamm de Andrada – José Ferraz 
Cafldas – José Ferraz da Sfiflva – José Lavfiofla Matos – José Marfia de 
Mendonça Chaves – José Marfia Pfinto – José Mfiflfitão Costa – José Nefif 
Jabur – José Rodrfigues Duarte – Lacyr Dfias de Andrade – Luís Carflos 
Baflbfino Gambogfi – Lufiz Vficente Rfibefiro Caflficchfio – Manoefl Neflfinho 
Rezende de Mattos Cabrafl – Marfia Eflvfira Safles Ferrefira – Marfia José 
Hauefisen – Maurícfio Dutra Morefira – Mauro Pfinto de Moraes – Míflton 
Perefira da Cruz – Narcfiso Pauflo Mficheflflfi – Nfiflmárfio de Mfiranda – Ota-
cíflfio Oflfivefira de Mfiranda – Pauflo César de Carvaflho Pettersen – Pauflo 
Fernando Soares de Oflfivefira – Pauflo Perefira – Pérficfles Ferrefira dos 
Anjos – Rafimundo Sfiflva Aflbergarfia – Raufl Messfias Franco – Roberto 
Lufiz Soares de Meflflo – Ronafldo Vasconceflflos Novafis – Sandra Mefira 
Starflfing – Safint’Cflafir Martfins Souto – Sebastfião Heflvécfio Ramos de 
Castro – Sebastfião Mendes Barros – Síflvfio Carvaflho Mfitre – Tancredo 
Antônfio Naves – Weflflfington Baflbfino de Castro

PARTICIPANTES: Ademfir Lucas Gomes – Afloísfio Tefixefira Garcfia 
– Francfisco Carflos Chfico Ferramenta Deflfino – José Adamo Beflato – 
José Renato Novafis – Samfir Tannus – Serafim Lopes Godfinho Ffiflho 
– Sérgfio Emíflfio Brant de Vasconceflos Costa – Vítor Penfido de Barros

IN MEMORIAM: Rubens Pfinto Garcfia
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ATO DAS DISPOSIÇÕES  
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 1º – O Governador do Estado, o Presfidente do Trfibunafl de Justfiça 
e os Deputados à Assembflefia Legfisflatfiva prestarão o compromfisso de 
manter, de defender e de cumprfir a Constfitufição do Estado, no ato de 
sua promuflgação.

Art. 2º – Caberá à Câmara Munficfipafl, no prazo de cento e ofitenta 
dfias contados da promuflgação da Constfitufição do Estado, promuflgar a 
flefi orgânfica do respectfivo Munficípfio.

§ 1º – A flefi orgânfica a que se refere este artfigo será dfiscutfida e votada 
em dofis turnos, com o finterstícfio mínfimo de dez dfias, e aprovada por 
dofis terços dos membros da Câmara Munficfipafl.

§ 2º – O Munficípfio, até que promuflgue sua Lefi Orgânfica, contfinuará 
submetfido à Lefi Compflementar nº 3, de 28 de dezembro de 1972, do 
Estado de Mfinas Gerafis, com suas posterfiores modfificações, respefitado 
o dfisposto na Constfitufição da Repúbflfica e na Constfitufição do Estado.

Art.  3º  –  Será  reaflfizada  revfisão  da  Constfitufição  do  Estado,  peflo 
voto da mafiorfia dos membros da Assembflefia Legfisflatfiva, até cento e 
ofitenta dfias após o térmfino dos trabaflhos de revfisão prevfistos no art. 
3º do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição 
da Repúbflfica.

• (Vfide Deflfiberação da Mesa da ALMG nº 990, de 14/10/1993.)

Art. 4º – O sfistema de governo parflamentarfista deverá ser fimpflan-
tado no Estado no caso de resufltado favorávefl do pflebfiscfito a que se 
refere o art. 2º do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias da 
Constfitufição da Repúbflfica.

Parágrafo únfico – Decorrfidos até dez dfias da concflusão dos trabaflhos 
de adaptação da Constfitufição da Repúbflfica, a Assembflefia Legfisflatfiva se 
reunfirá para proceder, peflo voto da mafiorfia de seus membros, à revfisão 
da Constfitufição do Estado, com vfistas à aflteração do sfistema de governo.

Art. 5º – A Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis pro-
moverá, até 31 de dezembro de 1992, concurso púbflfico destfinado à 
definfição do hfino oficfiafl do Estado, prevfisto no art. 7º da Constfitufição.
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§ 1º – O hfino de que trata este artfigo terá como tema a Inconfidêncfia 
Mfinefira.

§ 2º – Observado o dfisposto no parágrafo anterfior, serão admfitfidas, 
aflém de canções finédfitas, canções de cunho tradficfionafl.

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 5, de 30/6/1992.)

Art. 6º – O Estado, no prazo de dezofito meses da data da promuflga-
ção de sua Constfitufição, adotará as medfidas admfinfistratfivas necessárfias 
à  fidentfificação  e  à  deflfimfitação  de  seus  fimóvefis,  fincflusfive  das  terras 
devoflutas.

§ 1º – O processo a que se refere este artfigo deverá contar com a 
partficfipação de comfissão da Assembflefia Legfisflatfiva.

§ 2º – O Estado terá o prazo de três anos contados da data da pro-
muflgação  de  sua  Constfitufição  para  fazer  cumprfir  as  finaflfidades  dos 
fimóvefis adqufirfidos medfiante doação munficfipafl, sob pena de reversão.

Art. 7º – Serão revfistas pefla Assembflefia Legfisflatfiva, por mefio de 
comfissão especfiafl, nos quatro anos contados da data da promuflgação da 
Constfitufição do Estado, a doação, venda e concessão de terra púbflfica 
com área superfior a duzentos e cfinquenta hectares reaflfizadas de 1º de 
janefiro de 1962 a 21 de setembro de 1989.

• (Caput com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 7, de 28/12/1992.)

§ 1º – No tocante à venda, a revfisão será fefita com base excflusfiva-
mente no crfitérfio de flegaflfidade da operação.

§ 2º – Nos casos de concessão e de doação, a revfisão obedecerá aos 
crfitérfios de flegaflfidade e de convenfiêncfia do finteresse púbflfico.

§ 3º – Nas hfipóteses prevfistas nos parágrafos anterfiores, comprova-
da a fiflegaflfidade ou havendo finteresse púbflfico, as terras reverterão ao 
patrfimônfio do Estado.

Art. 8º – No caso de cessão de uso gratufita ou remunerada, peflo 
Estado, de terra púbflfica, por mefio de órgão ou entfidade com deflegação 
para tanto, ficam rescfindfidos os contratos cujas obrfigações, fimpostas 
por flefi ou reguflamento, não tfiverem sfido cumprfidas peflos cessfionárfios 
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na forma e nos prazos estabeflecfidos, devendo a prova do cumprfimento 
das obrfigações ser fefita perante o órgão ou entfidade cedente, no prazo 
de noventa dfias contados da data da promuflgação da Constfitufição do 
Estado, sob pena de reversão.

Art. 9º – Os atuafis agentes púbflficos ou poflítficos findficados no art. 
258 terão o prazo de trfinta dfias contados da data da promuflgação da 
Constfitufição do Estado para cumprfimento da dfisposfição nefle contfida.

Art. 10 – Fficam mantfidos os atuafis órgãos e entfidades da Admfinfis-
tração Púbflfica até a reestruturação admfinfistratfiva gflobafl do Estado, a 
se efetfivar nos termos de sua Constfitufição.

Parágrafo únfico – As entfidades da admfinfistração findfireta se adap-
tarão às dfisposfições da Constfitufição no prazo de trezentos e sessenta 
dfias contados da sua promuflgação.

Art. 11 – A flegfisflação estaduafl fixará crfitérfios para reforma admfi-
nfistratfiva que compatfibfiflfize os quadros de pessoafl com o dfisposto no 
art. 30 da Constfitufição do Estado, no prazo de dezofito meses contados 
da promuflgação da Constfitufição da Repúbflfica.

Art. 12 – Os sfistemas de controfle finterno a que se refere o fincfiso I 
do § 1º do art. 73 da Constfitufição do Estado serão reguflamentados por 
flefi, no prazo de cento e ofitenta dfias da data da sua promuflgação.

Art.  13  –  O  Poder  Executfivo  promoverá,  dentro  de  noventa  dfias 
contados do finícfio da vfigêncfia deste Ato, a constfitufição das empresas 
púbflficas com as denomfinações Banco de Desenvoflvfimento de Mfinas 
Gerafis  S.A.  e  Banco  Cafixa  Econômfica  do  Estado  de  Mfinas  Gerafis 
S.A., ou, para esta, outra que a flefi definfir, as quafis fintegrarão o sfistema 
financefiro estaduafl prevfisto na Constfitufição do Estado.

• (Vfide Lefi nº 10.092, de 29/12/1989.)

§ 1º – A partficfipação do Estado no capfitafl das empresas púbflficas 
mencfionadas neste artfigo corresponderá, na data da constfitufição deflas, 
ao totafl dos respectfivos patrfimônfios flíqufidos das atuafis autarqufias esta-
duafis Banco de Desenvoflvfimento de Mfinas Gerafis e Cafixa Econômfica 
do Estado de Mfinas Gerafis, que serão sfimufltaneamente extfintas.

§  2º  –  O  servfidor  de  autarqufia  extfinta,  por  sucessão  no  estabefle-



• 209

cfimento,  contfinuará  respectfivamente  com  o  mesmo  e  atuafl  víncuflo 
empregatícfio  com  as  empresas  púbflficas  Banco  de  Desenvoflvfimento 
de Mfinas Gerafis S.A. e Banco Cafixa Econômfica do Estado de Mfinas 
Gerafis S.A., sem perda de nenhum dfirefito orfiundo de seus contratos 
de trabaflho.

§ 3º – O servfidor a que se refere o parágrafo anterfior terá o prazo 
de um ano contado do finícfio da vfigêncfia da flefi a que se refere o art. 
30 da Constfitufição do Estado para optar peflo regfime jurídfico únfico do 
servfidor púbflfico, e peflo órgão ou entfidade com que serão estabeflecfidos 
seu víncuflo e sua flotação.

• (Parágrafo decflarado finconstfitucfionafl em 10/11/1993 – ADI 348. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 5/5/1995.) 

Art. 14 – As atfivfidades do Programa Estaduafl de Proteção ao Consu-
mfidor ficam transferfidas para a Procuradorfia-Gerafl da Justfiça, na forma 
da flefi compflementar a que se refere o art. 125 da Constfitufição do Estado.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 34, de 12/9/1994.)

• (Vfide arts. 22 a 24 da Lefi Compflementar nº 61, de 12/7/2001.)

Art. 15 – Ffica extfinto o Departamento de Ordem Poflítfica e Socfiafl 
– DOPS – da estrutura do órgão de segurança púbflfica do Estado, man-
tfidas as Deflegacfias Especfiaflfizadas em Crfimes contra a Admfinfistração 
Púbflfica, a de Operações Especfiafis e a de Armas e Munfições, até que a 
flefi dfisponha sobre a estrutura da Poflícfia Cfivfifl.

• (Vfide Lefi nº 10.360, de 27/12/1990.)

• (Vfide Lefi nº 13.398, de 10/12/1999.)

• (Vfide Lefi nº 13.448, de 10/1/2000.)

• (Vfide Lefi nº 13.450, de 10/1/2000.)

• (Vfide Lefi nº 15.458, de 12/1/2005.)

Art.  16  –  O  Poder  Executfivo  encamfinhará  ao  Poder  Legfisflatfivo, 
no prazo de cento e ofitenta dfias contados da data da promuflgação da 
Constfitufição do Estado, projeto de flefi que transforme o Departamento 
de Saúde da Poflícfia Cfivfifl em unfidade hospfitaflar.

• (Vfide Lefi nº 11.724, de 30/12/1994.)
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Art. 17 – (Suprfimfido peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 1, 
de 3/7/1991.)

• Dfisposfitfivo suprfimfido:

“Art. 17 – Ffica extfinta a autarqufia Loterfia do Estado de Mfinas 
Gerafis e, suas atfivfidades, absorvfidas pefla Cafixa Econômfica do 
Estado de Mfinas Gerafis, na forma da flefi.”

Art. 18 – No prazo de cento e ofitenta dfias, o Estado dfiscfipflfinará em 
flefi:

I – os procedfimentos admfinfistratfivos pertfinentes à área trfibutárfia 
destfinados a garantfir a efetfivfidade dos dfirefitos do contrfibufinte;

• (Vfide Lefi nº 13.515, de 7/4/2000.)

II – a forma de proteção à finfâncfia, à juventude, ao fidoso e ao por-
tador de deficfiêncfia;

• (Vfide Lefi nº 10.501, de 17/10/1991.)

• (Vfide Lefi nº 13.176, de 20/1/1999.)

• (Vfide Lefi nº 13.799, de 21/12/2000.)

III – a forma de fincentfivo ao Munficípfio, em função da fimpflantação 
de  florestas  socfiafis  e  da  flocaflfização  de  unfidades  de  conservação  da 
natureza no respectfivo terrfitórfio; e

IV – a matérfia prevfista no § 1º do art. 247 da Constfitufição.

• (Vfide Lefi nº 11.405, de 28/1/1994.)

§ 1º – No prazo de cento e ofitenta dfias, será edfitada a flefi compfle-
mentar prevfista no art. 49 de sua Constfitufição.

§ 2º – No prazo de cento e vfinte dfias, edfitará o Estado flefi compfle-
mentar para adequação da Regfião Metropoflfitana de Beflo Horfizonte aos 
precefitos estabeflecfidos na Constfitufição.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 89, de 12/1/2006.)

§ 3º – Em cento e ofitenta dfias, a flefi dfisporá sobre a taxa de utfiflfização 
de recursos ambfientafis.

§ 4º – A flefi compflementar a que se refere o art. 167 da Constfitufição 
será eflaborada no prazo de cento e vfinte dfias.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 37, de 18/1/1995.)
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§ 5º – A flefi ordfinárfia a que se refere o art. 278 da Constfitufição deverá 
ser edfitada no prazo de noventa dfias.

• (Vfide Lefi nº 12.920, de 29/6/1998.)

§ 6º – A flefi dfisporá, em cento e vfinte dfias, sobre a defesa, a proteção e 
a dfivuflgação dos dfirefitos do consumfidor e sobre o controfle de quaflfidade 
dos bens, aflfimentos e servfiços produzfidos ou comercfiaflfizados no Estado.

§ 7º – A flefi crfiará a Regfião de Desenvoflvfimento do Vafle do Rfio 
Doce, no prazo de cento e ofitenta dfias, e dfisporá sobre sua competêncfia, 
organfização e recursos financefiros.

§ 8º – O Estado fincorporará a seus quadros de assfistêncfia, no prazo 
de cento e ofitenta dfias, as especfiaflfidades médficas reconhecfidas peflo 
Conseflho Federafl de Medficfina.

§ 9º – O Estado reguflamentará, até 31 de dezembro de 1989, a flefi 
estaduafl sobre o uso de agrotóxficos.

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 10.545, de 13/12/1991.)

§ 10 – Os prazos estabeflecfidos neste artfigo são contados da promufl-
gação da Constfitufição.

Art. 19 – Ao servfidor púbflfico punfido a partfir de 31 de março de 1964, 
fica assegurado o dfirefito à revfisão do respectfivo processo admfinfistratfivo 
ou ato punfitfivo, desde que o requefira até sessenta dfias contados da data 
da promuflgação da Constfitufição do Estado.

• (Vfide fincfisos II e V e § 3º do art. 7º da Lefi Compflementar nº 100, 
de 5/11/2007.)

Art. 20 – Excflufi-se da vedação da Constfitufição do Estado o exercícfio 
cumuflatfivo de dofis cargos ou empregos prfivatfivos de médfico que na 
data da promuflgação da Constfitufição da Repúbflfica eram exercfidos por 
médfico mfiflfitar na Admfinfistração Púbflfica Dfireta ou Indfireta.

Parágrafo únfico – É permfitfido o exercícfio cumuflatfivo de dofis cargos 
ou empregos prfivatfivos de profissfionafis de saúde que na data da promufl-
gação da Constfitufição da Repúbflfica eram exercfidos na Admfinfistração 
Púbflfica Dfireta ou Indfireta.

Art. 21 – O funcfionárfio púbflfico efetfivo que na data da promuflgação 
da Constfitufição do Estado estfiver à dfisposfição de órgão da Admfinfistra-
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ção Púbflfica que não aquefle para o quafl fofi nomeado poderá optar, sem 
prejuízo da sua efetfivfidade, pefla transferêncfia definfitfiva para o quadro 
de pessoafl  do órgão ou poder em que se encontrar prestando servfiço.

• (Artfigo decflarado finconstfitucfionafl em 4/2/1993 – ADI 89. Acórdão 
pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 20/8/1993.) 

Art. 22 – É assegurado ao Defensor Púbflfico finvestfido na função até 
a data de finstaflação da Assembflefia Nacfionafl Constfitufinte o dfirefito de 
opção pefla carrefira, com a observâncfia das garantfias e das vedações 
prevfistas no art. 130 da Constfitufição do Estado.

§ 1º – Aos atuafis Procuradores do Estado, nos termos da flefi compfle-
mentar, será facufltada opção firretratávefl, no que respefita às vedações, 
peflo regfime anterfior.

• (Vfide art. 77 da Lefi Compflementar nº 30, de 10/8/1993.)

§ 2º – A atuafl Procuradorfia Ffiscafl do Estado passa a denomfinar-se 
Procuradorfia-Gerafl da Fazenda Estaduafl.

§  3º  – Aos  atuafis  Procuradores  Ffiscafis  do  Estado,  que  passam  a 
denomfinar-se  Procuradores  da  Fazenda  Estaduafl,  nos  termos  da  flefi 
compflementar,  será  facufltada  opção  firretratávefl,  no  que  respefita  às 
vedações, peflo regfime anterfior.

§ 4º – O Procurador do Estado e o Procurador da Fazenda Estaduafl 
que fizerem a opção a que se referem os parágrafos anterfiores não terão 
dfirefito à fisonomfia de que trata o art. 131 da Constfitufição.

Art. 23 – O poflficfiafl cfivfifl bacharefl em Dfirefito que presta servfiços 
como Deflegado Especfiafl de Poflícfia, com os vencfimentos e as vantagens 
da cflasse finficfiafl da carrefira de Deflegado de Poflícfia I, passa a fintegrar 
o Quadro Efetfivo de Deflegado de Carrefira.

Parágrafo únfico – O servfidor de que trata este artfigo fará jus a pro-
moção na carrefira por merecfimento e por antfigufidade.

• (Artfigo decflarado finconstfitucfionafl em 19/2/2004 – ADI 2.939. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 5/3/2004.)

Art. 24 – Ao servfidor ocupante de cargo efetfivo de Médfico-Vete-
rfinárfio  do  Instfituto  Estaduafl  de Saúde Anfimafl  –  Iesa-MG  –,  crfiado 
pefla Lefi nº 7.042, de 19 de juflho de 1977, e extfinto pefla Lefi nº 9.512, 
de 29 de dezembro de 1987, provfido em vfirtude de concurso púbflfico, 
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é assegurada flotação no Quadro Setorfiafl da Secretarfia de Estado de 
Agrficufltura, Pecuárfia e Abastecfimento.

Parágrafo únfico – Apflfica-se o dfisposto neste artfigo ao servfidor ocu-
pante de cargo efetfivo de Médfico-Veterfinárfio da admfinfistração dfireta 
coflocado à dfisposfição da mencfionada autarqufia.

Art. 25 – Ffica assegurado ao servfidor da Secretarfia de Estado da 
Educação, de Deflegacfia Regfionafl de Ensfino e de núcfleo do Programa 
Estaduafl de Aflfimentação Escoflar cujo cargo se encontrar bfloqueado, na 
forma da Lefi nº 9.346, de 5 de dezembro de 1986, o dfirefito ao enqua-
dramento ou reenquadramento em cargo do Quadro Permanente, desde 
que comprove habfiflfitação até 30 de dezembro de 1991.

• (Artfigo decflarado finconstfitucfionafl em 4/2/1993 – ADI 89. Acórdão 
pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 20/8/1993.)

Art. 26 – Fficam restabeflecfidos os cargos de Regente de Ensfino, Pro-
fessor, Orfientador Educacfionafl, Supervfisor Pedagógfico, Inspetor Esco-
flar e Admfinfistrador Educacfionafl anterfiormente ocupados por servfidores 
que passaram a fintegrar o Quadro Permanente, de conformfidade com 
a Lefi nº 9.346, de 5 de dezembro de 1986, e com a Lefi nº 9.381, de 18 
de dezembro de 1986, e que, na forma da Lefi nº 9.592, de 14 de junho 
de 1988, optaram por retornar àquefles cargos de que eram tfituflares.

§ 1º – Os optantes ficam automatficamente refinvestfidos nos cargos do 
Quadro do Magfistérfio, findependentemente da exfistêncfia de vagas nas 
escoflas estaduafis, podendo contfinuar a exercer suas atrfibufições na Se-
cretarfia de Estado da Educação, nas Deflegacfias Regfionafis de Ensfino ou 
nas unfidades escoflares, saflvo renúncfia firretratávefl manfifestada no prazo 
de noventa dfias contados da promuflgação da Constfitufição do Estado.

§ 2º – Os efefitos do dfisposto neste artfigo retroagfirão à data do finícfio 
de vfigêncfia da Lefi nº 9.592, de 14 de junho de 1988, assegurados ao 
optante os dfirefitos e vantagens que percebfia antes de sua finvestfidura 
em cargo do Quadro Permanente.

• (Artfigo decflarado finconstfitucfionafl em 4/2/1993 – ADI 89. Acórdão 
pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 20/8/1993.)

Art. 27 – O servfidor púbflfico em exercícfio na função de Inspetor 
Escoflar como convocado na data da finstaflação da Assembflefia Constfi-
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tufinte do Estado poderá optar peflo cargo, assegurado a efle o dfirefito à 
cflassfificação no nívefl 5, grau A, desde que comprove:

I – ser efetfivo;

II – ter habfiflfitação específica; e

III – pertencer ao Quadro do Magfistérfio.

• (Artfigo decflarado finconstfitucfionafl em 4/2/1993 – ADI 89. Acórdão 
pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 20/8/1993.)

Art. 28 – Será readmfitfido no servfiço púbflfico o servfidor afastado entre 
prfimefiro de janefiro de 1988 e a data da promuflgação da Constfitufição da 
Repúbflfica, cujo afastamento tenha evfitado que adqufirfisse a estabfiflfidade 
prevfista no art. 19 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias 
da Constfitufição da Repúbflfica.

§ 1º – Excflufi-se da readmfissão de que trata este artfigo o servfidor 
afastado por faflta grave ou em razão da nomeação de candfidato apro-
vado em concurso púbflfico.

§ 2º – A readmfissão se dará na função exercfida peflo servfidor na data 
do afastamento, será requerfida em noventa dfias e efetuada em cento 
e ofitenta dfias, contados ambos os prazos da data da promuflgação da 
Constfitufição do Estado.

•  (Artfigo  decflarado  finconstfitucfionafl  em  9/9/2004  –  ADI  100. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 22/10/2004.)

Art. 29 – O servfidor de unfidade escoflar que teve seu contrato finter-
rompfido peflo Estado durante o período de férfias escoflares terá, para 
o fim de aqufisfição do dfirefito à estabfiflfidade, nos termos do art. 19 do 
Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição da 
Repúbflfica, contado como contfinuado o tempo de servfiço prestado, desde 
que o contrato tenha sfido renovado por cfinco anos fletfivos consecutfivos.

Parágrafo únfico – Será consfiderado contfinuado, para o efefito deste 
artfigo, aflém do finterstícfio de férfias escoflares, o período de finterrupção 
de contrato promovfido peflo Estado nos anos de 1987 e 1988, desde 
que, em cada ano, não supere trfinta dfias.

Art. 30 – Apflfica-se o dfisposto no art. 19 do Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição da Repúbflfica ao empre-
gado púbflfico que:
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I – tenha sfido contratado por entfidade de dfirefito prfivado sob controfle 
dfireto ou findfireto do Estado e, em vfirtude de convênfio, preste à admfi-
nfistração dfireta estaduafl servfiços de natureza permanente;

• (Incfiso decflarado finconstfitucfionafl em 11/5/2000 – ADI 88. Acór-
dão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 9/10/2000.)

II – tenha, na data da promuflgação da Constfitufição da Repúbflfica, 
cfinco anos ou mafis de servfiço contfinuado em órgão da admfinfistração 
dfireta, em autarqufia ou em fundação púbflficas estaduafis.

Art. 31 – O servfidor nesta condfição na data da finstaflação da Assem-
bflefia Constfitufinte do Estado, ao se submeter a concurso púbflfico para 
o cargo cujas atrfibufições estfiver exercendo, terá dfirefito a contagem de 
pontos, na prova de títuflos, não superfior a um qufinto da pontuação gerafl. 

Parágrafo únfico – O dfisposto neste artfigo se apflficará ao servfidor que 
preste servfiço à admfinfistração dfireta, através de contrato ou convênfio, 
quando se submeter a concurso púbflfico a ser reaflfizado peflo Estado.

• (Artfigo decflarado finconstfitucfionafl em 11/5/2000 – ADI 88. Acór-
dão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 9/10/2000.)

Art. 32 – Até que se reguflamentem as respectfivas atfivfidades, con-
tfinuam no exercícfio de suas atrfibufições os servfidores admfitfidos até a 
data da finstaflação da Assembflefia Nacfionafl Constfitufinte e que ocupem 
cargos crfiados pefla Lefi nº 8.443, de 6 de outubro de 1983.

Parágrafo únfico – O tempo de servfiço prestado nos termos deste 
artfigo é contado para efefito de transferêncfia de cargos ou como títuflo 
em concurso púbflfico, nos termos da Constfitufição do Estado. 

• (Artfigo decflarado finconstfitucfionafl em 4/2/1993 – ADI 89. Acórdão 
pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 20/8/1993.)

Art. 33 – Os atuafis boflsfistas de atfivfidades especfiafis em exercícfio na 
data da finstaflação da Assembflefia Constfitufinte do Estado na Fundação 
Hospfitaflar do Estado de Mfinas Gerafis – Fhemfig – são consfiderados, 
para todos os fins, empregados da entfidade.

• (Artfigo decflarado finconstfitucfionafl em 4/2/1993 – ADI 89. Acórdão 
pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 20/8/1993.)

Art. 34 – O servfidor púbflfico cfivfifl ou mfiflfitar e o empregado púbflfico 
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da admfinfistração dfireta e findfireta do Estado terão seus vencfimentos ou 
saflárfios reajustados, progressfivamente, até a recomposfição do nívefl reafl 
efetfivamente percebfido em outubro de 1986, a partfir do segundo mês 
posterfior à promuflgação da Constfitufição do Estado.

• (Expressão “e o empregado púbflfico”, constante do caput, decfla-
rada finconstfitucfionafl em 24/4/1991 – ADI 83. Acórdão pubflficado 
no Dfiárfio da Justfiça em 18/10/1991.)

§ 1º – Apflfica-se ao servfidor ou empregados púbflficos que expres-
samente o preferfirem o nívefl reafl efetfivamente percebfido em janefiro 
de 1987. 

• (Expressão “ou empregados púbflficos”, constante do § 1º, decfla-
rada finconstfitucfionafl em 24/4/1991 – ADI 83. Acórdão pubflficado 
no Dfiárfio da Justfiça em 18/10/1991.)

§ 2º – A recomposfição a que se refere este artfigo se dará em ofito 
etapas trfimestrafis.

§ 3º – Ao servfidor bancárfio do Banco do Estado de Mfinas Gerafis, 
do Banco de Crédfito Reafl de Mfinas Gerafis e da Cafixa Econômfica do 
Estado de Mfinas Gerafis fica assegurada a reposfição de cem por cento 
de seus saflárfios, apflficados sobre os vaflores saflarfiafis vfigentes na data 
da promuflgação da Constfitufição, sem prejuízo da revfisão decorrente 
do dfisposto neste artfigo.

• (Expressão “ou empregados púbflficos”, constante do § 3º, decfla-
rada finconstfitucfionafl em 24/4/1991 – ADI 83. Acórdão pubflficado 
no Dfiárfio da Justfiça em 18/10/1991.)

Art. 35 – O servfidor e o empregado púbflficos da admfinfistração findfi-
reta contratados peflo regfime trabaflhfista serão ressarcfidos das dfiferenças 
pecunfiárfias resufltantes do não cumprfimento da flegfisflação trabaflhfista 
ocorrfidas a partfir de feverefiro de 1987, corrfigfidas na forma da flefi.

§ 1º – O dfirefito ao ressarcfimento pecunfiárfio prevfisto neste artfigo 
se  estende  ao  empregado  púbflfico  contratado  por  entfidade  de  dfirefito 
prfivado e que, em vfirtude de convênfio com o Estado, preste servfiços 
de natureza permanente à admfinfistração dfireta estaduafl.

§ 2º – A reposfição das perdas saflarfiafis a que se refere este artfigo será 
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efetfivada a partfir do segundo mês posterfior à promuflgação da Constfi-
tufição do Estado e se dará em quatro etapas trfimestrafis.

§ 3º – O Estado repassará às entfidades da admfinfistração findfireta os 
recursos necessárfios ao fimpflemento da medfida de que trata este artfigo.

•  (Artfigo  decflarado  finconstfitucfionafl  em  31/3/2004  –  ADI  270. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da Unfião em 15/4/2004.)

Art.  36  –  Em  sessenta  dfias  contados  da  data  da  promuflgação  da 
Constfitufição do Estado, proceder-se-á à revfisão dos dfirefitos do servfidor 
púbflfico finatfivo e do pensfionfista do Estado, do serventuárfio e do servfidor 
do foro judficfiafl e extrajudficfiafl aposentado e à atuaflfização dos proventos 
ou pensões a efles devfidos, com base no nívefl reafl efetfivamente perce-
bfido em outubro de 1986, para ajustá-flos ao dfisposto na Constfitufição.

Art. 37 – Para os fins prevfistos no art. 20 do Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição da Repúbflfica, promover-
-se-á o reajustamento dos proventos do servfidor púbflfico aposentado 
em data anterfior à vfigêncfia da Lefi nº 6.981, de 26 de abrfifl de 1977, 
com base no vencfimento do nívefl do cargo ou função e nas vantagens, 
percebfidos no momento em que se deu a aposentadorfia.

Art. 38 – No prazo de sessenta dfias contados da data da promuflga-
ção da Constfitufição do Estado, promover-se-á a revfisão dos proventos 
do Professor Catedrátfico aposentado da Unfiversfidade Rurafl do Estado 
de Mfinas Gerafis, fincorporada à Unfiversfidade Federafl de Vfiçosa peflo 
Decreto-Lefi nº 570, de 8 de mafio de 1969, de modo a garantfir-flhe va-
flores compatívefis com a categorfia do magfistérfio superfior exercfido na 
data da aposentadorfia.

Parágrafo únfico – Os vaflores mencfionados neste artfigo não poderão 
ser finferfiores a cento e cfinquenta por cento dos vencfimentos e vantagens 
assegurados ao Professor Tfituflar Nívefl PS3-E, em regfime de quarenta 
horas  semanafis,  com  dedficação  excflusfiva,  da  carrefira  do  magfistérfio 
superfior, finstfituída pefla Lefi nº 9.413, de 2 de juflho de 1987, com as 
modfificações que vfierem a ocorrer.

Art. 39 – São assegurados ao servfidor púbflfico do Estado a remuneração 
e as demafis vantagens do cargo efetfivo e os proventos da aposentadorfia, 
observado o dfisposto no art. 17 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
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Transfitórfias da Constfitufição da Repúbflfica, e na Lefi nº 9.532, de 30 de 
dezembro de 1987, ou no art. 21 da Lefi nº 9.592, de 14 de junho de 1988.

Art. 40 – Ffica assegurada fisonomfia de remuneração entre os ser-
vfidores das entfidades Cafixa Econômfica do Estado de Mfinas Gerafis e 
Banco de Desenvoflvfimento de Mfinas Gerafis para os cargos, empregos 
e funções de atrfibufições figuafis ou assemeflhadas.

• (Artfigo decflarado finconstfitucfionafl em 19/2/2014 – ADI 318. Acór-
dão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça Efletrônfico em 25/6/2014.)

Art. 41 – Ffica assegurada ao Oficfiafl Superfior e ao Capfitão, do Quadro 
de Oficfiafis de Saúde da Poflícfia Mfiflfitar, a percepção de gratfificação em 
percentuafl correspondente à do Curso de Aperfefiçoamento de Oficfiafis, 
enquanto a Poflícfia Mfiflfitar não possfibfiflfitar a reaflfização de curso a efles 
especfificamente destfinado.

Art. 42 – Para efefito de aposentadorfia ou transferêncfia para a finatfivfi-
dade, prevaflecerão para o servfidor púbflfico estaduafl as normas reflatfivas 
a contagem de tempo de servfiço em vfigor na data de sua admfissão ou 
durante a sua atfivfidade no servfiço púbflfico, desde que mafis benéficas.

•  (Artfigo  decflarado  finconstfitucfionafl  em  17/9/1992  –  ADI  101. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 7/5/1993.)

Art.  43  –  Ffica  assegurado  ao  servfidor  púbflfico  estaduafl  que  tfiver 
tempo de servfiço prestado antes de 13 de mafio de 1967 o dfirefito de 
computar esse tempo, para efefito de aposentadorfia ou de transferêncfia 
para a finatfivfidade, proporcfionaflmente ao número de anos de servfiço a 
que estava sujefito, no regfime anterfior àquefla data.

Art. 44 – Ffica assegurado ao servfidor ocupante de cargo em comfissão 
na data da promuflgação da Constfitufição da Repúbflfica que conte, na data 
da promuflgação da Constfitufição do Estado, peflo menos vfinte e cfinco 
anos de servfiço púbflfico se muflher, ou trfinta anos, se homem, o dfirefito 
de,  ao  compfletar  o  tempo  constfitucfionaflmente exfigfido,  aposentar-se 
no cargo, desde que se cumpram as exfigêncfias da Lefi nº 9.592, de 14 
de junho de 1988.

Art. 45 – O dfisposto no art. 287 da Constfitufição do Estado se apflfica 
ao servfidor contratado peflo regfime de convocação que tenha atfingfido 
o flfimfite de fidade para aposentadorfia compuflsórfia a partfir da data da 
finstaflação da Assembflefia Nacfionafl Constfitufinte.
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Art. 46 – O dfisposto no art. 286 da Constfitufição do Estado se apflfica 
às sfituações anterfiores à sua promuflgação.

Art. 47 – O dfisposto no art. 37 da Constfitufição do Estado se apflfica 
ao atuafl servfidor que tenha revertfido à atfivfidade.

Art. 48 – Ao atuafl ocupante de cargo das cflasses de Especfiaflfistas de 
Educação é assegurada a opção de que trata o § 1º do art. 288 no prazo de 
noventa dfias contados da data da promuflgação da Constfitufição do Estado.

Art. 49 – Ao ex-combatente que tenha efetfivamente partficfipado de 
operações béflficas durante a Segunda Guerra Mundfiafl, nos termos da 
Lefi nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os segufintes 
dfirefitos:

I – aprovefitamento no servfiço púbflfico, sem a exfigêncfia de concurso, 
com estabfiflfidade;

II – assfistêncfia médfica, hospfitaflar e educacfionafl gratufita, extensfiva 
aos dependentes;

III – aposentadorfia com proventos fintegrafis aos vfinte e cfinco anos 
de servfiço efetfivo.

Art. 50 – Ffica mantfida a Regfião Metropoflfitana de Beflo Horfizonte, 
nos termos dos arts. 42 e 50 da Constfitufição do Estado, acrescfida dos 
Munficípfios de Mateus Leme, Igarapé, Esmerafldas e Brumadfinho.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 43, de 31/5/1996.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 48, de 12/11/1997.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 53, de 1/12/1999.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 56, de 12/1/2000.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 63, de 10/1/2002.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 89, de 12/1/2006.)

§ 1º – Também passarão a fintegrar a Regfião Metropoflfitana de Beflo 
Horfizonte os Dfistrfitos pertencentes aos Munficípfios mencfionados neste 
artfigo e que venham a emancfipar-se.

§ 2º – A composfição da Regfião Metropoflfitana poderá ser aflterada 
por flefi compflementar.

Art. 51 – Ffica finstfituído o Coflar Metropoflfitano formado por Munfi-
cípfios do entorno da Regfião Metropoflfitana de Beflo Horfizonte afetados 
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peflo processo de metropoflfização, para fintegrar o pflanejamento, a orga-
nfização e a execução de funções púbflficas de finteresse comum.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 53, de 1/12/1999.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 56, de 12/1/2000.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 63, de 10/1/2002.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 89, de 12/1/2006.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 124, de 17/10/2012.)

Parágrafo únfico – A composfição e a partficfipação do Coflar Metro-
poflfitano na gestão metropoflfitana serão definfidas em flefi compflementar.

Art. 52 – A Assembflefia Legfisflatfiva crfiará, em noventa dfias contados 
da promuflgação da Constfitufição do Estado, comfissão para apresentar 
estudos sobre as fimpflficações da nova ordem constfitucfionafl e antepro-
jetos reflatfivos às matérfias objeto de flegfisflação compflementar.

§ 1º – A comfissão será composta de vfinte e um membros, dez findfi-
cados pefla Assembflefia Legfisflatfiva, cfinco, peflo Poder Executfivo, três, 
peflo Poder Judficfiárfio, um, peflo Mfinfistérfio Púbflfico, um, peflo Trfibunafl 
de Contas, e um, pefla Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado 
de Mfinas Gerafis.

§ 2º – A comfissão submeterá à Assembflefia Legfisflatfiva e ao Poder 
Executfivo o resufltado de seus estudos para ser aprecfiado nos termos 
da Constfitufição, e se extfingufirá compfletado um ano.

Art. 53 – No prazo de um ano contado da data da promuflgação da 
Constfitufição do Estado, a Assembflefia Legfisflatfiva promoverá, por mefio 
de comfissão, exame anaflítfico e perficfiafl dos atos e fatos geradores do 
endfivfidamento do Estado.

§ 1º – A comfissão terá força flegafl de Comfissão Parflamentar de In-
quérfito para os fins de requfisfição e convocação e atuará, se necessárfio, 
com o auxíflfio do Trfibunafl de Contas.

§  2º  – Apurada  firreguflarfidade,  a Assembflefia  Legfisflatfiva  proporá 
ao Poder Executfivo a decflaração de nuflfidade do ato e encamfinhará o 
processo ao Mfinfistérfio Púbflfico, que formaflfizará, no prazo de sessenta 
dfias, a ação cabívefl.

Art. 54 – Fficam revogados, a partfir da data da promuflgação da Cons-
tfitufição do Estado, os dfisposfitfivos flegafis que defiram ou defleguem a 
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órgãos do Poder Executfivo competêncfia atrfibuída, pefla Constfitufição, 
à Assembflefia Legfisflatfiva, especfiaflmente no que tange a:

I – ação normatfiva;

II – aflocação ou transferêncfia de recursos de quaflquer espécfie.

Art. 55 – A Assembflefia Legfisflatfiva eflaborará, no prazo de cento e 
ofitenta  dfias  contados  da  promuflgação  da  Constfitufição  do  Estado,  o 
seu Regfimento Interno, adaptado às novas dfisposfições constfitucfionafis.

• (Vfide Resoflução da ALMG nº 5.176, de 6/11/1997.)

Art. 56 – O Deputado à Assembflefia Legfisflatfiva em 5 de outubro de 
1988 eflefito Vfice-Prefefito, se convocado a exercer a função de Prefefito, 
não perderá o mandato parflamentar.

Art. 57 – O dfisposto no parágrafo únfico do art. 265 terá vfigêncfia a 
partfir da data da promuflgação da Constfitufição do Estado.

Art. 58 – O Trfibunafl de Justfiça proporá aflteração da organfização e da 
dfivfisão judficfiárfias no prazo de noventa dfias contados da promuflgação 
da Constfitufição do Estado, para que a Assembflefia Legfisflatfiva deflfibere 
sobre a matérfia em prazo não excedente de cento e vfinte dfias contados 
do recebfimento da mensagem.

• (Vfide Lefi Compflementar nº 38, de 13/2/1995.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 59, de 18/1/2001.)

Art. 59 – O Trfibunafl de Justfiça e o Trfibunafl de Aflçada conservarão 
resfiduaflmente sua competêncfia para o processo e juflgamento dos fefitos 
e recursos entregues, nas respectfivas Secretarfias, até a data da promufl-
gação da Constfitufição do Estado, observadas as regras de competêncfia 
vfigentes na mesma data, afinda que não regfistrados ou autuados, bem 
como das ações rescfisórfias e revfisões crfimfinafis de seus juflgados.

Art. 60 – Ffica mantfido o atuafl Trfibunafl de Aflçada do Estado de Mfi-
nas Gerafis, cuja denomfinação e composfição poderão ser modfificadas 
em flefi que crfiar outros Trfibunafis de Aflçada, dfistrfibuída, entre efles, a 
competêncfia a que se refere o art. 108.

• (Vfide Emenda à Constfitufição nº 63, de 19/7/2004.)

Art. 61 – O atuafl Jufiz de Dfirefito Auxfiflfiar passa a denomfinar-se Jufiz 
Substfituto.
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Art. 62 – A prfimefira flfista trípflfice para escoflha do Procurador-Gerafl 
de Justfiça será formada no prazo de sessenta dfias contados da promufl-
gação da Constfitufição do Estado, na forma de resoflução da Câmara de 
Procuradores da Justfiça, observado o dfisposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 
123 da Constfitufição.

Art. 63 – A flegfisflação que crfiar a Justfiça de Paz manterá os atuafis 
Juízes de Paz até a posse dos novos tfituflares, assegurados àquefles os 
dfirefitos e atrfibufições conferfidos a estes, e desfignará dfia para a eflefição 
prevfista no art. 98, II, da Constfitufição da Repúbflfica.

• (Vfide art. 27 da Lefi nº 13.454, de 12/9/2000.)

Art. 64 – O Estado, no prazo de cento e ofitenta dfias, contados da 
promuflgação da Constfitufição do Estado, reflacfionará os presos em regfi-
me de cumprfimento de pena definfitfiva, para o fim de evfitar a prfivação 
da flfiberdade por tempo superfior à condenação.

Parágrafo únfico – A reflação será envfiada aos juízes das execuções 
penafis em trfinta dfias contados do térmfino do prazo fixado neste artfigo.

Art.  65  –  Fficam  oficfiaflfizadas  as  serventfias  do  foro  judficfiafl  com 
remuneração de seus servfidores excflusfivamente peflos cofres púbflficos, 
ressaflvada a sfituação do atuafl tfituflar vfitaflícfio ou nomeado em caráter 
efetfivo, que contfinuará a perceber, a títuflo de remuneração, as custas e 
os emoflumentos estabeflecfidos no Regfimento de Custas.

§ 1º – O serventuárfio cuja sfituação fofi ressaflvada poderá optar pefla ofi-
cfiaflfização, com dfispensa das custas e emoflumentos em favor do Estado.

§ 2º – A ressaflva contfida neste artfigo se apflfica, também, aos atuafis 
tfituflares do cargo efetfivo de Avaflfiador Judficfiafl.

§ 3º – Ao servfidor do foro judficfiafl que não fizer a opção a que se 
refere o § 1º, fica assegurado o dfirefito à aposentadorfia, que será caflcu-
flada na forma da flefi.

Art. 66 – (Revogado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 69, 
de 21/12/2004.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“Art. 66 – Os servfiços notarfiafis e de regfistro ficam sujefitos aos 
prfincípfios estabeflecfidos neste artfigo, enquanto não forem dfiscfi-
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pflfinados em flefi os dfisposfitfivos constantes do art. 236 da Cons-
tfitufição da Repúbflfica.

• (Caput reguflamentado pefla Lefi nº 12.919, de 30/6/1998.)

§ 1º – Fficam mantfidas as atuafis serventfias notarfiafis e de regfistro 
exfistentes no Estado.

§ 2º – Tornar-se-á efetfiva, em caso de vacâncfia, a deflegação dos 
servfiços notarfiafis e de regfistro em favor do substfituto do tfituflar, 
desde que esse possua a estabfiflfidade assegurada peflo art. 19 do 
Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição 
da Repúbflfica.”

Art. 67 – O dfisposto no art. 277 da Constfitufição do Estado não se 
apflfica aos servfiços notarfiafis e de regfistro que já tenham sfido oficfiaflfiza-
dos peflo Poder Púbflfico, respefitado o dfirefito de seus servfidores.

Art. 68 – Até a entrada em vfigor da flefi compflementar a que se refere 
o art. 159, I e II, da Constfitufição do Estado, serão apflficadas as segufintes 
normas:

I  –  o  projeto  do  Pflano  Pflurfianuafl  de Ação  Governamentafl,  para 
vfigêncfia até o finafl do prfimefiro exercícfio financefiro do mandato sub-
sequente, será encamfinhado até três meses antes do encerramento do 
prfimefiro exercícfio financefiro e devoflvfido para sanção até o térmfino da 
sessão flegfisflatfiva;

II – o projeto da Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias será encamfinhado 
até sete meses e mefio antes do encerramento do exercícfio financefiro 
e devoflvfido para sanção até o térmfino do prfimefiro período da sessão 
flegfisflatfiva;

III – o projeto da Lefi Orçamentárfia do Estado será encamfinhado até 
três meses antes do encerramento do exercícfio financefiro e devoflvfido 
para sanção até o térmfino da sessão flegfisflatfiva.

Parágrafo únfico – As dfiretrfizes, objetfivos e metas do Pflano Pflurfianuafl 
de Ação Governamentafl apflficávefis no prfimefiro exercícfio financefiro de 
sua vfigêncfia serão compatívefis com as dfisposfições da Lefi de Dfiretrfizes 
Orçamentárfias para o mesmo exercícfio.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 30, de 23/10/1997.)
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Art. 69 – O Poder Executfivo encamfinhará à Assembflefia Legfisflatfi-
va, para aprecfiação, projeto da Lefi Orçamentárfia reflatfiva ao exercícfio 
financefiro de 1990 adequado às dfisposfições constfitucfionafis.

Art. 70 – Enquanto não for promuflgada a flefi compflementar federafl, 
a comfissão prevfista no § 2º do art. 155 da Constfitufição do Estado terá 
a  atrfibufição  de  verfificar  o  flfimfite  estabeflecfido  no  art.  38  do Ato  das 
Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição da Repúbflfica.

Art. 71 – A adaptação ao que estabeflece o art. 161, III, da Constfitufição 
do Estado, deverá processar-se no prazo de cfinco anos, e o excesso se 
reduzfirá à base de, peflo menos, um qufinto por ano.

Art. 72 – No cáflcuflo da quota-parte do fimposto a que se refere o art. 
144, I, “b”, da Constfitufição do Estado devfida aos Munficípfios, não será 
consfiderado quaflquer índfice de ratefio fiscafl nos exercícfios de 1989 e 
1990, no que for reflatfivo ao produto da extração mfinerafl reaflfizada nos 
respectfivos terrfitórfios.

§  1º  –  Nos  exercícfios  mencfionados  neste  artfigo,  os  Munficípfios 
receberão, quanto à recefita provenfiente da extração mfinerafl em seus 
terrfitórfios, vaflor que corresponda, fintegraflmente, ao percentuafl afludfido 
no fincfiso II do art. 150 da Constfitufição.

§ 2º – Nos demafis casos de fincfidêncfia do fimposto de que trata este 
artfigo, o repasse das parceflas dos Munficípfios ocorrerá de conformfidade 
com o prevfisto nos fincfisos I e II do § 1º do art. 150 da Constfitufição.

Art. 73 – Na flfiqufidação de débfito fiscafl de pequena e mficroempresa 
urbanas e rurafis e cooperatfiva agropecuárfia e de consumo, apurado até 
31 de dezembro de 1988, afinda que ajufizado, haverá remfissão da muflta 
e dos juros de mora e redução da correção monetárfia caflcuflada na data 
da concessão do benefícfio, observados os segufintes crfitérfios:

I – para pagamento à vfista, redução de sessenta por cento;

II – para pagamento em sefis parceflas mensafis figuafis e consecutfivas, 
redução de quarenta por cento;

III – para pagamento em doze parceflas mensafis figuafis e consecutfivas, 
redução de vfinte por cento.

§ 1º – O contrfibufinte poderá optar peflo parceflamento do débfito em 
prazo  superfior  a  doze  meses  e  máxfimo  de  trfinta  e  sefis  meses,  caso 



• 225

em que haverá fincfidêncfia da correção monetárfia pflena, com remfissão 
apenas da muflta respectfiva.

§ 2º – Os benefícfios a que se refere este artfigo só serão concedfidos 
se requerfidos no prazo de sessenta dfias contados da promuflgação da 
Constfitufição do Estado.

§  3º  –  Descumprfida  condfição  estabeflecfida  para  a  concessão  do 
parceflamento, o débfito remanescente será consfiderado vencfido em sua 
totaflfidade, e a muflta finficfiafl, os juros de mora e a correção monetárfia 
pflena serão restabeflecfidos.

§ 4º – Para efefito deste artfigo, observar-se-á o dfisposto no § 1º do 
art. 47 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfi-
tufição da Repúbflfica.

§ 5º – Os benefícfios de que trata este artfigo não se estendem a débfito 
já qufitado nem a devedor que tenha Deputado como sócfio.

§  6º  –  Os  benefícfios  estabeflecfidos  neste  artfigo  são  apflficados  ao 
pequeno  e  mfinfiprodutor  rurafl,  assfim  cflassfificados  peflas  normas  do 
Manuafl de Crédfito Rurafl.

§ 7º – Para efefito deste artfigo, são consfiderados atos cooperatfivos os 
pratficados entre a cooperatfiva e seu sócfio ou entre cooperatfivas asso-
cfiadas na reaflfização de trabaflho, servfiços ou operações que constfituam 
objeto socfiafl.

§ 8º – Para efefito deste artfigo, não são consfiderados atos cooperatfivos 
a operação de mercado, o contrato de compra e venda de produto ou 
mercadorfia e a prestação de servfiço.

Art. 74 – Até que a flefi compflementar dfisponha sobre os crfitérfios de 
crfiação de Munficípfio, ficam estabeflecfidos os segufintes requfisfitos para 
a emancfipação de Dfistrfito:

• (Vfide Lefi Compflementar nº 37, de 18/1/1995.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 39, de 23/6/1995.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 47, de 27/12/1996.)

I – popuflação estfimada não finferfior a dez mfifl habfitantes, observado 
o mínfimo de três mfifl eflefitores;

II – núcfleo urbano já constfituído, destfinado a sedfiar, como cfidade, 
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o novo Governo Munficfipafl, com número de moradfias não finferfior a 
quatrocentas;

III – edfifícfios com capacfidade e condfições para o funcfionamento do 
Governo Munficfipafl e dos órgãos de segurança e defesa cfivfifl;

IV – servfiços púbflficos de comunficação, energfia eflétrfica e abastecfi-
mento de água, aflém de escofla púbflfica estaduafl, posto de saúde, tempflo 
reflfigfioso e cemfitérfio;

V – vfiabfiflfidade econômfica, expressa na exfistêncfia de fatores, ava-
flfiados  gflobafl  e  objetfivamente,  capazes  de  garantfir  a  sustentação  do 
Munficípfio projetado e a consecução de metas de seu desenvoflvfimento 
socfioeconômfico, sem que o remanescente tenha perda superfior a trfinta 
e cfinco por cento de sua arrecadação totafl.

§ 1º – A emancfipação dependerá, afinda, de prévfia consuflta às po-
puflações finteressadas, medfiante pflebfiscfito, com resposta favorávefl da 
mafiorfia dos votos váflfidos dos respectfivos eflefitores.

§ 2º – A emancfipação será formaflfizada perante a Assembflefia Legfis-
flatfiva, no prazo de cento e vfinte dfias contados da data da promuflgação 
da Constfitufição do Estado, após comprovação, peflos Dfistrfitos finteres-
sados, e, se for o caso, em conjunto com Subdfistrfitos, dos requfisfitos 
estabeflecfidos neste artfigo.

§ 3º – O Munficípfio resufltante de emancfipação ocorrfida no prazo de du-
zentos dfias contados da promuflgação da Constfitufição será finstaflado com 
a posse, em prfimefiro de janefiro de 1991, do Prefefito, do Vfice-Prefefito 
e dos membros da Câmara Munficfipafl, eflefitos em 1990, cujos mandatos 
termfinarão junto com os dos agentes munficfipafis eflefitos em 1988.

§ 4º – Vfigorará no novo Munficípfio, até que tenha flegfisflação próprfia, 
a vfigente na data de finstaflação no Munficípfio remanescente.

§ 5º – A flefi compflementar a que se refere este artfigo será eflaborada 
até cento e vfinte dfias da promuflgação da Constfitufição.

Art. 75 – O Estado se artficuflará com os Munficípfios, para promover, 
no prazo de noventa dfias contados da data da promuflgação da Constfi-
tufição do Estado, o recenseamento escoflar.

Art. 76 – Nos dez prfimefiros anos contados da promuflgação da Constfi-
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tufição da Repúbflfica, o Estado, com a mobfiflfização dos setores organfizados 
da socfiedade e com a apflficação de, peflo menos, cfinquenta por cento dos 
recursos a que se refere o art. 201 de sua Constfitufição, desenvoflverá es-
forços para eflfimfinar o anaflfabetfismo e unfiversaflfizar o ensfino fundamentafl.

Parágrafo únfico – Em figuafl prazo, as escoflas púbflficas estaduafis de 
nívefl  superfior  descentraflfizarão  suas  atfivfidades,  de  modo  a  estender 
suas unfidades de ensfino às cfidades de mafior densfidade popuflacfionafl.

Art. 77 – O Estado eflaborará pflano de emergêncfia para construção, 
ampflfiação, reforma e manutenção de escoflas estaduafis, o quafl deverá 
ser submetfido à aprecfiação da Assembflefia Legfisflatfiva no prazo de até 
cento e ofitenta dfias contados da promuflgação de sua Constfitufição.

Art. 78 – A fimpflantação da jornada de ensfino de ofito horas, prevfista 
no art. 198, I, dar-se-á de forma gradatfiva, conforme dfispuser a flefi.

Art. 79 – O cargo de Dfiretor de estabeflecfimento oficfiafl de ensfino 
deve ser provfido no prazo de dezofito meses contados da promuflgação 
da Constfitufição do Estado, na forma prevfista em seu art. 196, VIII.

§ 1º – Em caso de vacâncfia do cargo antes do prazo estabeflecfido 
neste artfigo, apflficar-se-á, no provfimento, a dfisposfição do art. 196, VIII, 
da Constfitufição.

§ 2º – Ffica vedado, a partfir da promuflgação da Constfitufição, o pro-
vfimento por desfignação e em caráter de substfitufição, por prazo superfior 
a sessenta dfias, no cargo mencfionado neste artfigo.

Art. 80 – As entfidades educacfionafis a que se refere o art. 203 da Cons-
tfitufição do Estado e as fundações de ensfino e pesqufisa cuja crfiação tenha 
sfido autorfizada por flefi e que preencham os requfisfitos dos fincfisos I e II do 
mesmo artfigo e, nos úfltfimos três anos, tenham recebfido recursos púbflfi-
cos, poderão contfinuar a recebê-flos, saflvo dfisposfição flegafl em contrárfio.

Art. 81 – Ffica crfiada a Unfiversfidade do Estado de Mfinas Gerafis, sob 
a forma de autarqufia, que terá sua refitorfia na Capfitafl e suas unfidades 
flocaflfizadas nas dfiversas regfiões do Estado.

• (Vfide Lefi nº 11.539, de 22/7/1994.)

§ 1º – Serão finstafladas no prazo de dofis anos contados da promufl-
gação da Constfitufição do Estado e absorvfidas como unfidades da Unfi-
versfidade do Estado de Mfinas Gerafis as entfidades de ensfino superfior 
crfiadas ou autorfizadas por flefi afinda não finstafladas.
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§  2º  –  O  Estado  finstaflará  a  Unfiversfidade  de  que  trata  este  artfigo 
no prazo de setecentos e vfinte dfias contados da promuflgação de sua 
Constfitufição.

Art. 82 – Fficam mantfidas as atuafis finstfitufições de ensfino superfior 
fintegrantes da Admfinfistração Púbflfica Estaduafl.

§  1º  – As  fundações  educacfionafis  de  ensfino  superfior  finstfituídas 
peflo Estado ou com sua partficfipação poderão manfifestar-se no prazo 
de cento e ofitenta dfias contados da promuflgação da Constfitufição por 
uma das segufintes opções:

I – absorção, como unfidades, pefla Unfiversfidade do Estado de Mfinas 
Gerafis, na forma prevfista no § 1º do artfigo anterfior;

II – submfissão à poflítfica educacfionafl do Estado, mesmo que venham, 
medfiante aflteração dos seus estatutos, a extfingufir seus víncuflos com 
o poder púbflfico estaduafl, permanecendo sob a supervfisão pedagógfica 
do Conseflho Estaduafl de Educação e obrfigando-se, na forma da flefi, a 
fornecer boflsas de estudos para os aflunos carentes.

• (Incfiso com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 70, de 30/6/2005.) 

• (Incfiso decflarado finconstfitucfionafl em 4/9/2008 – ADI 2.501. Acór-
dão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça Efletrônfico em 19/12/2008.)

§ 2º – O Estado, decorrfido o prazo fixado no parágrafo anterfior, 
transformará  em  fundações  púbflficas  as  fundações  educacfionafis  que 
não exercfitarem, no prazo de trezentos e sessenta dfias, a facufldade aflfi 
outorgada.

§ 3º – Ffica transformada em autarqufia, com a denomfinação de Unfi-
versfidade Estaduafl de Montes Cflaros, a atuafl Fundação Norte-Mfinefira 
de Ensfino Superfior.

• (Vfide Lefi nº 11.517, de 13/7/1994.)

§ 4º – Integram o Sfistema Estaduafl de Educação, sob a supervfisão 
pedagógfica  do  Conseflho  Estaduafl  de  Educação,  as  finstfitufições  de 
educação superfior:

I – mantfidas peflo poder púbflfico estaduafl ou munficfipafl;

II – cujas fundações mantenedoras se tenham manfifestado por uma 
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das opções prevfistas nos fincfisos I e II do § 1º deste artfigo;

III – crfiadas ou autorfizadas por flefi estaduafl ou munficfipafl, exfisten-
tes na data de promuflgação da Constfitufição do Estado e que venham 
a enquadrar-se, de acordo com seus estatutos, nos fincfisos I ou II do  
§ 1º deste artfigo.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 55, de 20/12/2002.)

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfi-
tufição nº 70, de 30/6/2005.)

•  (Parágrafo  decflarado  finconstfitucfionafl  em  4/9/2008  –  ADI 
2.501. Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça Efletrônfico em 
19/12/2008.) 

§ 5º – A crfiação de cursos superfiores de Medficfina, Odontoflogfia e 
Psficoflogfia por unfiversfidades e demafis finstfitufições de ensfino superfior fin-
tegrantes do Sfistema Estaduafl de Educação que não sejam mantfidas peflo 
poder púbflfico estaduafl e munficfipafl será submetfida aos procedfimentos 
de autorfização e reconhecfimento estabeflecfidos pefla flegfisflação federafl 
para as finstfitufições fintegrantes do Sfistema Federafl de Educação Superfior.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 70, de 30/6/2005.)

•  (Parágrafo  decflarado  finconstfitucfionafl  em  4/9/2008  –  ADI 
2.501. Acórdão  pubflficado  no  Dfiárfio  da  Justfiça  Efletrônfico  em 
19/12/2008.) 

§  6º  –  Ffica  canceflada  a  tramfitação  dos  processos  de  crfiação  dos 
cursos  mencfionados  no  §  5º,  que  não  tenham  sfido  aprovados  peflo 
Conseflho Estaduafl de Educação até a data de pubflficação de emenda à 
Constfitufição que acrescentou este dfisposfitfivo ao Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 70, de 30/6/2005.)

•  (Parágrafo  decflarado  finconstfitucfionafl  em  4/9/2008  –  ADI 
2.501. Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça Efletrônfico em 
19/12/2008.) 
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Art.  83  – A  flefi  estabeflecerá,  sem  prejuízo  de  pflano  permanente, 
programas  de  emergêncfia  que  resguardem  o  patrfimônfio  cuflturafl  do 
Estado de Mfinas Gerafis, notadamente o das cfidades de Marfiana, Ouro 
Preto,  Sabará,  São  João  defl-Refi,  Serro,  Caeté,  Pfitangufi,  Tfiradentes, 
Mfinas Novas, Itapecerfica, Campanha, Paracatu, Baependfi, Dfiamantfi-
na, Januárfia, Santa Bárbara, Grão-Mogofl, Concefição do Mato Dentro, 
Santa Luzfia, Estrefla do Sufl, Prados, Itabfirfito, Congonhas, Nova Era, 
Lagoa Santa, Barão de Cocafis, Itabfira, São Tomé das Letras, Chapada 
do Norte e o de outros núcfleos urbanos que contenham remfinfiscêncfias 
artístficas, arqufitetônficas e hfistórficas do sécuflo XVIII.

Parágrafo únfico – Para o fim de proteção ao patrfimônfio cuflturafl do 
Estado, a Poflícfia Mfiflfitar manterá órgão especfiaflfizado.

Art. 84 – Fficam tombados para o fim de conservação e decflarados 
monumentos naturafis os pficos do Itabfirfito ou do Itabfira, do Ibfituruna 
e do Itambé e as serras do Caraça, da Pfiedade, de Ibfitfipoca, do Cabrafl 
e, no pflanaflto de Poços de Cafldas, a de São Domfingos.

§  1º  –  O  Estado  provfidencfiará,  no  prazo  de  trezentos  e  sessenta 
dfias contados da promuflgação de sua Constfitufição, a demarcação das 
unfidades de conservação de que trata este artfigo e cujos flfimfites serão 
definfidos em flefi.

• (Vfide Lefi nº 10.726, de 12/5/1992.)

• (Vfide Lefi nº 15.178, de 16/6/2004.)

• (Vfide Lefi nº 21.158, de 17/1/2014.)

§ 2º – O dfisposto neste artfigo se apflfica à bacfia hfidrográfica do rfio 
Jequfitfinhonha e aos compflexos hfidrotermafis e hoteflefiros do Barrefiro 
de Araxá e de Poços de Cafldas.

§ 3º – O Estado desenvoflverá programas de emergêncfia para recu-
peração e manutenção das estâncfias hfidromfinerafis.

Art. 85 – A estrutura finstfitucfionafl e financefira dos sfistemas estaduafis 
de gerencfiamento de recursos hídrficos e mfinerárfios, conforme dfisposto 
no art. 252, será estabeflecfida em flefi, no prazo de doze meses contados 
da promuflgação da Constfitufição do Estado. 

Art. 86 – O Estado reaflfizará dfiagnóstfico das áreas reflevantes para 
recarga dos aquíferos, a que se dará proteção especfiafl, na forma da flefi.
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• (Vfide Lefi nº 13.771, de 11/12/2000.)

Art. 87 – As atuafis concessões de flavra de mfinerafl sóflfido e os res-
pectfivos dfirefitos e obrfigações em poder de entfidade da admfinfistração 
findfireta do Estado serão, na hfipótese de sua prfivatfização, extfinção ou 
desatfivação, prevfiamente transferfidas para entfidade da admfinfistração 
findfireta do Estado cujos objetfivos predomfinantes sejam a mfineração 
e o seu fomento no terrfitórfio estaduafl, observados os precefitos flegafis.

Parágrafo únfico – É vedada a assocfiação da entfidade mencfionada 
neste artfigo, em partficfipação mfinorfitárfia, em empreendfimento reflatfivo 
à concessão e aos respectfivos dfirefitos e obrfigações.

Art. 88 – A flefi dfisporá, no prazo de cfinco anos contados da promuflgação 
da Constfitufição do Estado, sobre a adaptação dos flogradouros, edfifícfios 
de uso púbflfico e veícuflos de transporte cofletfivo, para garantfir acesso ade-
quado a portador de deficfiêncfia, nos termos do art. 224 da Constfitufição.

• (Vfide Lefi nº 10.820, de 22/7/1992.)

• (Vfide Lefi nº 11.666, de 9/12/1994.)

Art. 89 – (Revogado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição nº 6, de 
21/12/1992.)

• Dfisposfitfivo revogado:

“Art. 89 – No prazo de noventa dfias contados da promuflgação da 
Constfitufição do Estado, será finstfituído o Conseflho Estaduafl de 
Defesa dos Dfirefitos da Crfiança, do Adoflescente, do Portador de 
Deficfiêncfia e do Idoso.”

Art.  90  – A  Imprensa  Oficfiafl  e  as  demafis  gráficas  do  Estado,  da 
admfinfistração dfireta ou findfireta, promoverão edfição popuflar do texto 
fintegrafl  da  Constfitufição  do  Estado,  que  será  posta,  gratufitamente  à 
dfisposfição das escoflas, dos cartórfios, dos sfindficatos, dos quartéfis, das 
figrejas e outras finstfitufições representatfivas da comunfidade.

Art. 91 – Ffica assegurado ao servfidor púbflfico, cfivfifl ou mfiflfitar, apo-
sentado no período de 21 de setembro de 1989 a 14 de dezembro de 
1994 o dfirefito de contar em dobro, para efefito de percepção de adficfionafis 
por tempo de servfiço a partfir da pubflficação do ato de aposentadorfia, as 
férfias-prêmfio não gozadas ou não convertfidas em espécfie.
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• (Artfigo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 14, 
de 20/11/1995.)

Art. 92 – O percentuafl fixado no art. 212 será fintegraflfizado da se-
gufinte forma:

I – cfinco décfimos por cento no exercícfio de 1995;

II – sete décfimos por cento no exercícfio de 1996;

III – ofito décfimos por cento no exercícfio de 1997;

IV – um por cento no exercícfio de 1998.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição nº 17, 
de 20/12/1995.)

Art. 93 – Até que seja promuflgada a flefi a que se refere o § 4º do 
art. 246, o Poder Executfivo poderá deflegar aos munficípfios, medfiante 
convênfio, a dfiscrfimfinação e a flegfitfimação das terras devoflutas sfituadas 
no perímetro urbano e na zona de expansão urbana.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 34, 
de 8/7/1998.)

Art. 94 – Ao processo de aflfienação ou concessão de terras púbflficas e 
devoflutas mencfionadas nos arts. 246 e 247 em curso na data da promuflga-
ção da emenda que finstfitufiu este artfigo, apflfica-se o dfisposto na flegfisflação 
anterfior e no fincfiso XXXIV do art. 62, com a redação dada por esta emenda.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 34, 
de 8/7/1998.)

Art. 95 – Ao parente de beneficfiárfio de terra púbflfica que esteja na 
posse de área por mafis de 1 (um) ano na data da promuflgação da emenda 
que finstfitufiu este artfigo, não se apflfica o dfisposto no fincfiso V do § 7º do 
art. 247, com a redação dada por esta emenda.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 34, 
de 8/7/1998.)

Art. 96 – A flegfitfimação de mafis de uma área devofluta no perímetro 
urbano em nome da mesma pessoa é condficfionada à posse pacífica do 
terreno edfificado por prazo superfior a 1 (um) ano contado até a data da 
promuflgação da emenda que finstfitufiu este artfigo.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 34, 
de 8/7/1998.)
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Art. 97 – A execução e o pagamento das despesas decorrentes das 
audfiêncfias  púbflficas  reaflfizadas  nos  anos  de  1995  e  1997  obedecerão 
aos segufintes crfitérfios:

I – até o finafl do exercícfio financefiro de 1998, serão executadas e 
pagas as despesas decorrentes dos convênfios firmados em função das 
propostas prfiorfizadas nas audfiêncfias púbflficas regfionafis reaflfizadas em 
1995;

II – até o finafl do exercícfio financefiro de 1998, serão firmados os 
convênfios resufltantes das propostas prfiorfizadas nas audfiêncfias púbflficas 
reaflfizadas em 1997 e executadas e pagas as despesas defles decorrentes.

Parágrafo únfico – Na fimpossfibfiflfidade justfificada da execução das 
despesas a que se refere o fincfiso II deste artfigo, estas serão executadas 
e pagas no exercícfio de 1999.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 5º da Emenda à Constfitufição nº 36, 
de 29/12/1998.)

Art. 98 – Os oficfiafis e as praças flotados em unfidades do Corpo de 
Bombefiros do Estado na data de pubflficação da emenda que finstfitufiu este 
artfigo terão o prazo de noventa dfias para reaflfizar a opção firretratávefl 
de permanêncfia na Poflícfia Mfiflfitar.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição nº 39, 
de 2/6/1999.)

Art. 99 – Terá o prazo de noventa dfias para reaflfizar a opção firre-
tratávefl pefla fintegração nos quadros do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar o 
mfiflfitar flotado em unfidade da Poflícfia Mfiflfitar na data de pubflficação da 
emenda que finstfitufiu este artfigo, que preencha os segufintes requfisfitos:

I  –  possua  certfificado  de  concflusão  do  Curso  de  Bombefiro  para 
Oficfiafl, se oficfiafl superfior ou fintermedfiárfio;

II – possua certfificado de concflusão de Curso de Formação de Bom-
befiro Mfiflfitar, se praça.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição nº 39, 
de 2/6/1999.)

Art. 100 – Até que flefi compflementar dfisponha sobre a organfização 
básfica, o estatuto dos servfidores e o reguflamento do Corpo de Bom-
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befiros Mfiflfitar, apflfica-se a esta corporação a flegfisflação vfigente para a 
Poflícfia Mfiflfitar.

Parágrafo únfico – No decorrer do exercícfio de 1999, a ordenação 
das despesas do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar será reaflfizada pefla Poflícfia 
Mfiflfitar, até que se processe a findfivfiduaflfização dos respectfivos orçamen-
tos na proposta orçamentárfia do exercícfio de 2000.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição nº 39, 
de 2/6/1999.)

• (Vfide Lefi Compflementar nº 54, de 13/12/1999.)

• (Vfide Lefi nº 14.447, de 28/11/2002.)

Art. 101 – A efetfivação do desmembramento patrfimonfiafl, financefiro 
e orçamentárfio do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar e da Poflícfia Mfiflfitar se 
dará na forma da flefi, que dfisporá também sobre o respectfivo período 
de transfição.

Parágrafo únfico – Será fintegraflmente mantfida a estrutura admfinfis-
tratfiva do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar até que a flegfisflação dfiscfipflfine 
o prevfisto neste artfigo.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição nº 39, 
de 2/6/1999.)

• (Artfigo reguflamentado pefla Lefi nº 14.447, de 28/11/2002.)

Art. 102 – O Poder Executfivo promoverá a revfisão do Reguflamento 
Dfiscfipflfinar e do Estatuto da Poflícfia Mfiflfitar no prazo de cento e ofitenta 
dfias contados da pubflficação da emenda que finstfitufiu este artfigo, vfisando 
ao seu aprfimoramento e atuaflfização.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição nº 39, 
de 2/6/1999.)

Art. 103 – No prazo de dofis anos contados da data de pubflficação desta 
emenda à Constfitufição, as  entfidades da admfinfistração  findfireta terão 
seus estatutos revfistos no que se refere a sua natureza jurídfica, tendo 
em vfista sua finaflfidade e as competêncfias efetfivamente executadas.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição nº 49, 
de 13/6/2001.)

Art. 104 – É assegurado o prazo de dofis anos de efetfivo exercícfio 
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para aqufisfição de estabfiflfidade aos servfidores em estágfio probatórfio na 
data da promuflgação da Emenda Constfitucfionafl nº 19 à Constfitufição 
da Repúbflfica, sem prejuízo da avaflfiação a que se refere o § 4º do art. 
41 da mesma Constfitufição.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição nº 49, 
de 13/6/2001.)

Art. 105 – Ao detentor de função púbflfica da admfinfistração dfireta, 
autárqufica e fundacfionafl dos Poderes do Estado, do Mfinfistérfio Púbflfico 
e do Trfibunafl de Contas admfitfido por prazo findetermfinado até 1º de 
agosto de 1990 são assegurados os dfirefitos, as vantagens e as concessões 
finerentes ao exercícfio de cargo efetfivo, excfluída a estabfiflfidade, saflvo 
aquefla adqufirfida nos termos do art. 41 da Constfitufição da Repúbflfica 
e do art. 19 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias da 
mesma Constfitufição. 

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  11  da  Emenda  à  Constfitufição  
nº 49, de 13/6/2001.)

• (Vfide fincfisos II e V e § 3º do art. 7º da Lefi Compflementar nº 100, 
de 5/11/2007.)

• (Vfide art. 8º da Lefi Compflementar nº 113, de 29/6/2010.)

• (Vfide art. 27 da Lefi nº 20.591, de 28/12/2012.)

• (Vfide art. 7º da Lefi nº 20.710, de 10/6/2013.)

• (Vfide art. 108 da Lefi Compflementar nº 129, de 8/11/2013.)

Art. 106 – Passam a fintegrar o quadro efetfivo de pessoafl da admfi-
nfistração púbflfica estaduafl, em cargo correspondente à função púbflfica 
de que sejam detentores, os segufintes servfidores admfitfidos por prazo 
findetermfinado:

I – o detentor de função púbflfica admfitfido até a data da promuflgação 
da Constfitufição da Repúbflfica de 1988;

II – o detentor de função púbflfica admfitfido no período compreendfido 
entre 5 de outubro de 1988 e 1º de agosto de 1990, data da finstfitufição 
do regfime jurídfico únfico no Estado.

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  11  da  Emenda  à  Constfitufição  
nº 49, de 13/6/2001.)
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•  (Vfide  fincfisos  II  e  V  e  §  3º  do  art.  7º  da  Lefi  Compflementar  
nº 100, de 5/11/2007.)

• (Vfide art. 8º da Lefi Compflementar nº 113, de 29/6/2010.)

• (Vfide art. 7º da Lefi nº 20.710, de 10/6/2013.)

• (Vfide art. 108 da Lefi Compflementar nº 129, de 8/11/2013.)

Art.  107  –  O  dfisposto  nos  arts.  105  e  106  apflfica-se  ao  servfidor 
 readmfitfido no servfiço púbflfico por força do art. 40 da Lefi nº 10.961, de 
14 de dezembro de 1992.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição nº 49, 
de 13/6/2001.)

Art. 108 – Lefi compflementar estabeflecerá os crfitérfios para a dfispensa 
de detentor de função púbflfica.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição nº 49, 
de 13/6/2001.)

Art. 109 – O Poder Executfivo promoverá, no exercícfio de 2001, a 
compatfibfiflfização das remunerações de que tratam as Lefis Deflegadas 
nos 42, de 7 de junho de 2000, e 45, de 26 de juflho de 2000, com o dfis-
posto na Lefi Deflegada nº 43, de 7 de junho de 2000.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 11 da Emenda à Constfitufição nº 49, 
de 13/6/2001.)

• (Vfide art. 6º da Lefi nº 15.436, de 11/1/2005.)

Art.  110  –  Ffica  extfinto,  na  estrutura  da  Poflícfia  Cfivfifl,  o  cargo  de 
Carcerefiro, com suas respectfivas cflasses, passando seus ocupantes na 
data de pubflficação da emenda que finstfitufiu este artfigo a ocupar o cargo 
de Detetfive, mantfidas as vagas exfistentes no quadro de detetfives. 

§ 1º – Os ocupantes do cargo de Carcerefiro a que se refere o caput 
deste artfigo fingressarão na cflasse finficfiafl do cargo de Detetfive, findepen-
dentemente da cflasse ocupada na carrefira de Carcerefiro.

§ 2º – Os servfidores de que trata este artfigo farão jus à progressão 
na carrefira por merecfimento e antfigufidade.

§ 3º – Até o fintegrafl cumprfimento da Lefi nº 13.720, de 27 de setem-
bro de 2000, cabem aos ocupantes do cargo de Detetfive as atrfibufições 
prevfistas no art. 78 da Lefi nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969.
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§ 4º – Ffica o Poder Executfivo autorfizado a promover o ajuste e o 
equfiflíbrfio do número de cargos na sérfie de cflasses de Detetfive.

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  1º  da  Emenda  à  Constfitufição  
nº 52, de 28/12/2001.)

• (Decflarada a finconstfitucfionaflfidade da Emenda à Constfitufição 
nº 52, de 28/12/2001, que acrescentou o artfigo 110 ao ADCT, em 
30/6/2005 – ADI 3.051. Acórdão pubflficado no Dfiárfio Oficfiafl da 
Unfião em 14/11/2005.) 

Art. 111 – Até a entrada em vfigor da flefi compflementar a que se refere 
o caput do art. 128 desta Constfitufição, que organfize a Advocacfia-Gerafl 
do Estado, serão observadas as segufintes normas:

I – a estrutura da Procuradorfia-Gerafl da Fazenda Estaduafl passa a 
fintegrar a Advocacfia-Gerafl do Estado;

II – os cargos de Procurador do Estado e de Procurador da Fazenda 
Estaduafl e os respectfivos tfituflares passam a fintegrar, em carrefira únfica, 
a Advocacfia-Gerafl do Estado, com a denomfinação de Procuradores 
do Estado;

III – os servfidores da Procuradorfia-Gerafl da Fazenda Estaduafl serão 
transferfidos para a Advocacfia-Gerafl do Estado e mantfidos em cargos 
com atrfibufições e remunerações equfivaflentes;

IV – são garantfidos os dfirefitos e vantagens a que fazem jus os ser-
vfidores da admfinfistração dfireta ou findfireta de quaflquer dos Poderes do 
Estado que prestarem servfiço na Advocacfia-Gerafl do Estado.

§ 1º – Ffica extfinto o cargo de Procurador-Gerafl da Fazenda Estaduafl.

§ 2º – Fficam transferfidas para a Advocacfia-Gerafl do Estado as unfi-
dades e as dotações do orçamento da Procuradorfia-Gerafl do Estado e as 
parceflas dos crédfitos orçamentárfios da Secretarfia de Estado de Fazenda 
referentes à Procuradorfia-Gerafl da Fazenda Estaduafl.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 6º da Emenda à Constfitufição nº 56, 
de 11/7/2003.)

Art. 112 – Ao servfidor púbflfico estaduafl da Admfinfistração Púbflfica 
dfireta, autárqufica e fundacfionafl e ao mfiflfitar que tenham fingressado no 
servfiço púbflfico do Estado de Mfinas Gerafis até a data da pubflficação 
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desta emenda à Constfitufição, é assegurada a percepção de adficfionafl 
de 10% (dez por cento) sobre o seu vencfimento básfico, a cada período 
de cfinco anos de efetfivo exercícfio, o quafl a este se fincorpora para fins 
de aposentadorfia.

Parágrafo  únfico  –  Ffica  assegurada  a  concessão  de  adficfionafl  de 
10% (dez por cento) sobre seu vencfimento básfico e gratfificação a cada 
período de cfinco anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico ao ser-
vfidor púbflfico e ao mfiflfitar de que trata o caput deste artfigo que tenham 
fimpflementado os requfisfitos para obtenção de tafl benefícfio até a data 
de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 19, de 4 de 
junho de 1998.

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  4º  da  Emenda  à  Constfitufição  
nº 57, de 15/7/2003.)

• (Vfide art. 9º da Lefi nº 15.014, de 15/1/2004.)

• (Vfide art. 124 da Lefi nº 15.961, de 30/12/2005.)

• (Vfide fincfiso I do parágrafo únfico do art. 2º da Lefi nº 18.975, de 
29/6/2010.)

• (Vfide fincfiso IV do art. 6º da Lefi nº 19.973, de 27/12/2011.)

• (Vfide fincfiso II do art. 9º da Lefi nº 20.591, de 28/12/2012.)

Art. 113 – Ao servfidor púbflfico estaduafl da Admfinfistração Púbflfica 
dfireta, autárqufica e fundacfionafl que tenha fingressado no servfiço púbflfico 
do Estado de Mfinas Gerafis até a data da pubflficação desta emenda à 
Constfitufição, é assegurada a percepção de adficfionafl de 10% (dez por 
cento) sobre o seu vencfimento básfico quando compfletar trfinta anos de 
servfiço ou, antes dfisso, se fimpflementado o finterstícfio necessárfio para 
a aposentadorfia vofluntárfia fintegrafl, o quafl se fincorpora ao vencfimento 
para fins de aposentadorfia.

Parágrafo únfico – Ffica assegurada a concessão de adficfionafl de 10% 
(dez por cento) sobre sua remuneração quando compfletar trfinta anos 
de servfiço, ao servfidor púbflfico de que trata o caput deste artfigo que 
tenha fimpflementado os requfisfitos para obtenção de tafl benefícfio até a 
data de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 19, de 
4 de junho de 1998.



• 239

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  4º  da  Emenda  à  Constfitufição  
nº 57, de 15/7/2003.)

• (Vfide art. 9º da Lefi nº 15.014, de 15/1/2004.)

• (Vfide art. 124 da Lefi nº 15.961, de 30/12/2005.)

• (Vfide fincfiso I do parágrafo únfico do art. 2º da Lefi nº 18.975, de 
29/6/2010.)

• (Vfide fincfiso IV do art. 6º da Lefi nº 19.973, de 27/12/2011.)

• (Vfide fincfiso II do art. 9º da Lefi nº 20.591, de 28/12/2012.)

Art. 114 – É garantfida a contagem em dobro das férfias-prêmfio não 
gozadas:

I – para fins de concessão de aposentadorfia, as férfias-prêmfio adqufi-
rfidas até a data da pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica 
nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

II – para fins de percepção de adficfionafis por tempo de servfiço, quando 
da aposentadorfia, ao servfidor que tenha cumprfido os requfisfitos para a 
obtenção de tafl benefícfio.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 57, 
de 15/7/2003.)

• (Vfide art. 124 da Lefi nº 15.961, de 30/12/2005.)

Art. 115 – O servfidor e o mfiflfitar na atfiva na data de pubflficação desta 
emenda à Constfitufição poderão, por opção expressa e na forma da flefi, 
substfitufir peflo sfistema de adficfionafl de desempenho a que se refere o art. 
31 desta Constfitufição as vantagens por tempo de servfiço que venham 
a ter dfirefito a perceber.

• (Vfide Lefi nº 14.693, de 30/7/2003.)

§ 1º – Ffica mantfido o dfirefito aos adficfionafis por tempo de servfiço do 
servfidor que, na data de pubflficação da Emenda à Constfitufição nº 57, 
de 15 de juflho de 2003, fosse detentor, excflusfivamente, de cargo de 
provfimento em comfissão, decflarado de flfivre nomeação e exoneração, 
quando exonerado e provfido em outro cargo de mesma natureza.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição 
nº 57, de 15/7/2003.)

• (Parágrafo com redação dada peflo art. 47 da Emenda à Constfi-
tufição nº 84, de 22/12/2010.)
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• (Parágrafo renumerado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 87, de 4/11/2011.)

§ 2º – O dfisposto no § 1º produzfirá efefitos a partfir de 15 de juflho de 
2003, vedados quafisquer efefitos financefiros retroatfivos.

• (Parágrafo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição 
nº 87, de 4/11/2011.)

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  4º  da  Emenda  à  Constfitufição  
nº 57, de 15/7/2003.)

• (Vfide art. 29 da Lefi compflementar nº 84, de 25/7/2005.)

• (Vfide art. 124 da Lefi nº 15.961, de 30/12/2005.)

• (Vfide art. 103 da Lefi Compflementar nº 129, de 8/11/2013.)

Art. 116 – É vedada a percepção de acréscfimo pecunfiárfio em razão 
excflusfiva  do  tempo  de  servfiço  ao  servfidor  que  tenha  fingressado  no 
servfiço púbflfico após a pubflficação da Emenda à Constfitufição do Estado 
nº 57, de 15 de juflho de 2003, excetuados o dfisposto nos §§ 3º e 5º 
do art. 31 da Constfitufição do Estado e no § 1º do art. 115 do Ato das 
Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias e o Adficfionafl de Vaflorfização 
da Educação Básfica – Adveb –, finstfituído pefla Lefi nº 21.710, de 30 
de junho de 2015, atrfibuído mensaflmente aos servfidores ocupantes de 
cargo de provfimento efetfivo das carrefiras do Grupo de Atfivfidades de 
Educação Básfica do Poder Executfivo, no vaflor de 5% (cfinco por cento) 
do vencfimento a cada cfinco anos de efetfivo exercícfio, contados a partfir 
de 1º de janefiro de 2012.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 
57, de 15/7/2003.)

• (Artfigo com redação dada peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição 
nº 95, de 11/7/2017.)

• (Vfide art. 124 da Lefi nº 15.961, de 30/12/2005.)

Art. 117 – Ffica assegurado ao servfidor púbflfico cfivfifl e ao mfiflfitar, 
quando  de  sua  aposentadorfia,  o  dfirefito  de  converter  em  espécfie  as 
férfias-prêmfio adqufirfidas até 29 de feverefiro de 2004 e não gozadas.

§ 1º – Ao detentor, excflusfivamente, de cargo em comfissão decflarado 
de flfivre nomeação e exoneração ou de função púbflfica não estávefl fica 
assegurada a conversão em espécfie das férfias-prêmfio adqufirfidas até 29 
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de feverefiro de 2004 e não gozadas, a títuflo de findenfização, por motfi-
vo de exoneração, desde que não seja reconduzfido ao servfiço púbflfico 
estaduafl no prazo de noventa dfias contados da data da exoneração.

§ 2º – Para a conversão em espécfie de que trata o § 1º, a base de 
cáflcuflo será a médfia ponderada dos vencfimentos dos cargos ocupados 
peflo servfidor no período a que se referfir o benefícfio.

§ 3º – Para fins do dfisposto no § 1º, só serão computadas as férfias-
-prêmfio decorrentes de servfiço púbflfico estaduafl prestado no próprfio 
Poder em que houver ocorrfido a exoneração.

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  4º  da  Emenda  à  Constfitufição  
nº 57, de 15/7/2003.)

• (Vfide fincfiso XII do art. 3º da Lefi nº 18.975, de 29/6/2010.)

• (Vfide fincfiso XII do art. 10 da Lefi nº 20.591, de 28/12/2012.)

Art. 118 – Ao servfidor púbflfico cfivfifl e ao mfiflfitar do Estado de Mfinas 
Gerafis em exercícfio na data de pubflficação desta emenda à Constfitufição 
que for nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em 
concurso púbflfico fica assegurado o dfirefito à percepção dos adficfionafis 
por tempo de servfiço e das férfias-prêmfio adqufirfidos e a adqufirfir.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 57, 
de 15/7/2003.)

• (Vfide parágrafo 4º do art. 2º da Lefi nº 17.590, de 20/6/2008.)

• (Vfide parágrafo 2º do art. 2º da Lefi nº 18.008, de 7/1/2009.)

• (Vfide parágrafo únfico do art. 15 da Lefi nº 18.974, de 29/6/2010.)

Art. 119 – Para fins de aposentadorfia, é garantfida a contagem pro-
porcfionafl correspondente ao tempo de efetfivo exercícfio de magfistérfio 
na finficfiatfiva prfivada e na rede púbflfica munficfipafl, estaduafl ou federafl de 
ensfino, até a data da pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica 
nº 20, de 16 de dezembro de 1998:

I – ao Professor ou ao Regente de Ensfino que tenha passado a ocu-
par cargo efetfivo, cargo em comfissão ou função gratfificada dfiversa do 
exercícfio de docêncfia, até a data do afastamento para o exercícfio desses 
cargos ou funções, e que não tenha compfletado vfinte e cfinco anos de 
efetfivo exercícfio de magfistérfio, se muflher, ou trfinta anos, se homem, 
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hfipótese em que se sujefitarão à aposentadorfia na regra gerafl;

II – ao Especfiaflfista da Educação, reflatfivamente ao tempo em que 
exerceu o cargo ou função de Professor e àquefle a que se refere a Lefi 
nº 8.131, de 22 de dezembro de 1981, até 10 de mafio de 1990, data da 
pubflficação da decfisão flfimfinar do Supremo Trfibunafl Federafl na  ADI 152, 
a quafl suspendeu a eficácfia do art. 286 desta Constfitufição, que:

a) não tenha fimpflementado o requfisfito temporafl para se beneficfiar 
da aposentadorfia especfiafl até 22 de setembro de 1992;

b) se tenha aposentado a partfir de 26 de mafio de 1992, com proventos 
proporcfionafis, nos termos do art. 36, fincfiso III, aflínea “c” ou “d”, da 
Constfitufição do Estado;

c) se tenha aposentado no período de 26 de mafio a 22 de setembro 
de 1992, nos termos do art. 36, fincfiso III, aflínea “a”, da Constfitufição 
do Estado, por não contar trfinta anos de efetfivo exercícfio de magfistérfio, 
se homem, ou vfinte e cfinco anos, se muflher;

III – ao servfidor do Quadro do Magfistérfio em exercícfio no Órgão 
Centrafl  da  Secretarfia  de  Estado  de  Educação,  em  Superfintendêncfia 
Regfionafl de Ensfino, em Núcfleo do Programa Estaduafl de Aflfimentação 
Escoflar  e  em  Unfidades  Estaduafis  de  Ensfino  que  tenha  optado  peflo 
Quadro Permanente, nos termos do art. 16 da Lefi nº 9.346, de 5 de 
dezembro de 1986, e do art. 37 da Lefi nº 9.381, de 18 de dezembro de 
1986, reflatfivamente ao período de magfistérfio anterfior à opção, e tenha 
retornado ao cargo anterfiormente ocupado, nos termos do art. 10 da Lefi 
nº 9.592, de 14 de junho de 1988;

IV – ao servfidor ocupante de cargo pertencente a Quadro de Pessoafl 
dfistfinto do de magfistérfio.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 57, 
de 15/7/2003.)

Art. 120 – Para fins do cáflcuflo de adficfionafis, é assegurada ao servfidor 
púbflfico estaduafl a contagem proporcfionafl correspondente ao tempo de 
efetfivo exercícfio de magfistérfio na finficfiatfiva prfivada e na rede púbflfica 
munficfipafl, estaduafl ou federafl de ensfino, na forma do artfigo anterfior, 
até a data da pubflficação desta emenda à Constfitufição.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 57, 
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de 15/7/2003.)

Art. 121 – Fficam revogadas as flegfisflações dos Poderes Legfisflatfivo 
e Judficfiárfio, do Trfibunafl de Contas e do Mfinfistérfio Púbflfico referentes a 
apostfiflamento em cargo de provfimento em comfissão ou função gratfificada.

§ 1º – Ffica assegurado ao servfidor ocupante de cargo de provfimento 
efetfivo o dfirefito de contfinuar percebendo, nos termos da flegfisflação vfigente 
até a data de promuflgação desta emenda à Constfitufição, a remuneração do 
cargo em comfissão ou função gratfificada que exerça nessa data, quando defle 
for exonerado sem ser a pedfido ou por penaflfidade ou quando se aposentar, 
ficando garantfido, para esse fim, o tempo exercfido no referfido cargo de 
provfimento em comfissão ou função gratfificada até data a ser fixada em flefi.

§ 2º – Os Poderes e órgãos a que se refere o caput deste artfigo en-
camfinharão, no prazo de sessenta dfias contados da promuflgação desta 
emenda à Constfitufição, projeto de flefi contendo as regras de transfição.

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 14.982, de 14/1/2004.)

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 14.983, de 14/1/2004.)

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 14.984, de 14/1/2004.)

• (Parágrafo reguflamentado pefla Lefi nº 14.985, de 14/1/2004.)

§ 3º – Para o Poder ou órgão que não cumprfir o prazo prevfisto no 
§ 2º, adotar-se-á a data de 29 de feverefiro de 2004 como flfimfite para 
contagem do tempo para efefito de apostfiflamento.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 57, 
de 15/7/2003.)

• (Vfide Lefi nº 14.683, de 30/7/2003.)

Art. 122 – Ao mfiflfitar que tenha fingressado no servfiço púbflfico es-
taduafl até a data de pubflficação da emenda que finstfitufiu este artfigo e 
que, nessa data, esteja no servfiço atfivo fica assegurada a percepção do 
adficfionafl de 10% (dez por cento) sobre seu vencfimento básfico quando 
compfletar trfinta anos de servfiço ou, antes dfisso, se fimpflementado o 
finterstícfio necessárfio para a aposentadorfia vofluntárfia fintegrafl, o quafl 
se fincorpora ao vencfimento para fins de aposentadorfia.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 59, 
de 19/12/2003.)

Art.  123  –  O  Presfidente  do  Trfibunafl  de  Justfiça  encamfinhará à 
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Assembflefia Legfisflatfiva, no prazo de cento e ofitenta dfias contados da 
data de pubflficação da emenda que acrescentou este artfigo ao Ato das 
Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias, projeto de flefi compflementar 
adaptando a organfização e a dfivfisão judficfiárfias do Estado às modfifi-
cações fintroduzfidas na Constfitufição do Estado pefla mesma emenda.

Parágrafo únfico – A flefi compflementar resufltante do projeto a que se 
refere o caput deste artfigo transformará os cargos de Jufiz do Trfibunafl 
de Aflçada em cargos de Desembargador, mantfida a cflasse de orfigem, 
e estabeflecerá a forma de aprovefitamento, nos novos cargos, dos ma-
gfistrados ocupantes dos cargos transformados.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 63, 
de 19/7/2004.)

Art. 124 – Até que entrem em vfigor as aflterações a serem fintroduzfidas 
na organfização e na dfivfisão judficfiárfias do Estado, nos termos do art. 
123, o Trfibunafl de Aflçada contfinuará funcfionando com as atrfibufições e 
as competêncfias em vfigor na data da pubflficação da emenda que acres-
centou este artfigo ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 63, 
de 19/7/2004.)

Art. 125 – O Presfidente do Trfibunafl de Justfiça encamfinhará à As-
sembflefia Legfisflatfiva projeto de flefi dfispondo sobre o Quadro de Pessoafl 
da  Secretarfia  do  Trfibunafl  de  Justfiça,  atendendo  às  necessfidades  de 
funcfionamento  do  Trfibunafl  após  a  unfificação  da  Segunda  Instâncfia 
prevfista na emenda que acrescentou este artfigo ao Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias.

§ 1º – A flefi resufltante do projeto a que se refere o caput deste artfigo 
estabeflecerá a forma do aprovefitamento, no Quadro de Pessoafl da Se-
cretarfia do Trfibunafl de Justfiça, dos servfidores ocupantes de cargos da 
Secretarfia do Trfibunafl de Aflçada.

§ 2º – Os bens e o patrfimônfio do Trfibunafl de Aflçada passam a fintegrar 
o acervo patrfimonfiafl do Trfibunafl de Justfiça.

§ 3º – As verbas, as dotações orçamentárfias e as prevfisões de despesas 
do Trfibunafl de Aflçada, aprovadas por flefi, serão aflocadas ao orçamento 
do Trfibunafl de Justfiça.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 4º da Emenda à Constfitufição nº 63, 
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de 19/7/2004.)

Art.  126  – A  flefi  crfiará  fundo  com  o  objetfivo  de  vfiabfiflfizar  ações 
destfinadas à recuperação, à preservação e à conservação ambfientafl da 
bacfia do rfio São Francfisco.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 1º da Emenda à Constfitufição nº 67, 
de 17/12/2004.)

Art. 127 – O prfimefiro concurso púbflfico para fingresso no cargo de 
Procurador  do  Mfinfistérfio  Púbflfico  junto  ao  Trfibunafl  de  Contas  será 
convocado peflo Trfibunafl de Contas do Estado no prazo de cento e vfinte 
dfias contados da vfigêncfia da flefi compflementar a que se refere o § 5º do 
art. 77 da Constfitufição do Estado, assegurada a partficfipação da Ordem 
dos Advogados do Brasfifl, Seção Mfinas Gerafis, na sua reaflfização.

Parágrafo únfico – Após a homoflogação do resufltado do concurso 
a  que  se  refere  o caput  deste  artfigo,  os  Procuradores  do  Mfinfistérfio 
Púbflfico junto ao Trfibunafl de Contas eflaborarão flfista trípflfice a ser en-
camfinhada ao Governador do Estado, para a escoflha e a nomeação do 
seu Procurador-Gerafl.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição nº 69, 
de 21/12/2004.)

• (Vfide arts. 4º e 28 da Lefi Compflementar nº 102, de 17/1/2008.)

Art. 128 – O edfitafl para a reaflfização do prfimefiro concurso púbflfico 
para provfimento dos cargos a que se refere o § 3º do art. 79 da Constfitufi-
ção do Estado será pubflficado no prazo de cento e ofitenta dfias contados 
da data de pubflficação da emenda à Constfitufição que acrescentou este 
artfigo ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 3º da Emenda à Constfitufição nº 69, 
de 21/12/2004.)

Art.  129  – As  fundações  educacfionafis  de  ensfino  superfior  que 
efetuaram  a  opção  prevfista  no  fincfiso  I  do  §  1º  do  art.  82  deste Ato 
das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias passam à condfição de 
assocfiadas à Unfiversfidade do Estado de Mfinas Gerafis – Uemg –, com 
vfistas ao estabeflecfimento de cooperação mútua, mantfida a autonomfia 
admfinfistratfiva, financefira e patrfimonfiafl das fundações.
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§ 1º – Outras fundações educacfionafis de ensfino superfior poderão 
assocfiar-se à Uemg, medfiante decreto do Governador, após manfifestação 
expressa do órgão coflegfiado deflfiberatfivo da fundação.

§ 2º – A fundação assocfiada à Uemg poderá:

I – ser absorvfida, caso haja manfifesto finteresse do Estado e da fun-
dação, atendfidos os requfisfitos e procedfimentos prevfistos em flefi;

II – desvfincuflar-se da Uemg, ouvfido o órgão coflegfiado deflfiberatfivo 
da fundação, com representantes dos corpos docente, dfiscente e técnfico-
-admfinfistratfivo.

• (Artfigo acrescentado peflo art. 2º da Emenda à Constfitufição nº 72, 
de 24/11/2005.)

Art. 130 – É assegurada a concessão, a quaflquer tempo, de aposentado-
rfia, bem como de pensão a seus dependentes, aos servfidores púbflficos que, 
até 31 de dezembro de 2003, data de pubflficação da Emenda à Constfitufição 
da Repúbflfica nº 41, tfiverem cumprfido todos os requfisfitos para a obtenção 
desses benefícfios, com base nos crfitérfios da flegfisflação então vfigente.

§ 1º – O servfidor de que trata o caput deste artfigo que opte por perma-
necer em atfivfidade tendo compfletado as exfigêncfias para a aposentadorfia 
vofluntárfia e que conte, no mínfimo, vfinte e cfinco anos de contrfibufição, 
se muflher, ou trfinta anos de contrfibufição, se homem, fará jus a abono 
de permanêncfia equfivaflente ao vaflor de sua contrfibufição prevfidencfiárfia. 

§ 2º – Os proventos da aposentadorfia fintegrafl ou proporcfionafl a ser 
concedfida aos servfidores púbflficos referfidos no caput deste artfigo, bem 
como as pensões de seus dependentes, serão caflcuflados de acordo com 
a flegfisflação em vfigor à época em que foram atendfidas as prescrfições 
nefla estabeflecfidas para a concessão desses benefícfios ou de acordo com 
a flegfisflação vfigente, por opção do servfidor. 

§ 3º – São mantfidos todos os dfirefitos e garantfias assegurados nas 
dfisposfições  constfitucfionafis  vfigentes  em  16  de  dezembro  de  1998, 
data de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 20, aos 
servfidores e aos mfiflfitares, finatfivos e pensfionfistas, aos anfistfiados e aos 
ex-combatentes, assfim como aos que já tenham cumprfido, até aquefla 
data, os requfisfitos para usufruírem tafis dfirefitos, observado o dfisposto 
no § 1º do art. 24 da Constfitufição do Estado. 
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•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  48  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 131 – Observado o dfisposto no art. 135 deste Ato das Dfispo-
sfições  Constfitucfionafis Transfitórfias,  é  assegurado  o  dfirefito  de  opção 
pefla aposentadorfia vofluntárfia com proventos caflcuflados de acordo 
com o art. 36, §§ 3º e 17, da Constfitufição do Estado, àquefle que tenha 
fingressado  reguflarmente  em  cargo  efetfivo  da  admfinfistração  púbflfica 
dfireta, autárqufica e fundacfionafl até 16 de dezembro de 1998, data de 
pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 20, quando o 
servfidor preencher cumuflatfivamente as segufintes condfições: 

I – tfiver cfinquenta e três anos de fidade, se homem, e quarenta e ofito 
anos de fidade, se muflher; 

II – tfiver cfinco anos de efetfivo exercícfio no cargo em que se der a 
aposentadorfia; 

III – contar tempo de contrfibufição figuafl, no mínfimo, à soma de: 

a) trfinta e cfinco anos, se homem, e trfinta anos, se muflher; e 

b) um período adficfionafl de contrfibufição equfivaflente a 20% (vfinte por 
cento) do tempo que, na data de pubflficação da Emenda à Constfitufição 
da Repúbflfica nº 20, de 1998, fafltarfia para atfingfir o flfimfite de tempo 
constante da aflínea “a” deste fincfiso. 

§  1º  –  O  servfidor  que  cumprfir  as  exfigêncfias  para  aposentadorfia 
na forma do caput deste artfigo terá os seus proventos de finatfivfidade 
reduzfidos para cada ano antecfipado em reflação aos flfimfites de fidade 
estabeflecfidos no art. 36, § 1º, III, “a”, e § 5º da Constfitufição do Estado, 
na segufinte proporção: 

I – 3,5% (três vírgufla cfinco por cento), para aquefle que tfiver com-
pfletado as exfigêncfias para aposentadorfia na forma do caput deste artfigo 
até 31 de dezembro de 2005; 

II – 5% (cfinco por cento), para aquefle que tfiver compfletado as exfi-
gêncfias para aposentadorfia na forma do caput deste artfigo depofis de 
31 de dezembro de 2005. 

§ 2º – Apflfica-se ao magfistrado e ao membro do Mfinfistérfio Púbflfico 
e do Trfibunafl de Contas o dfisposto neste artfigo. 

§ 3º – Na apflficação do dfisposto no § 2º deste artfigo, o magfistrado ou 



248 •

o membro do Mfinfistérfio Púbflfico ou do Trfibunafl de Contas, se homem, 
terão o tempo de servfiço exercfido até 16 de dezembro de 1998, data 
de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 20, contado 
com acréscfimo de 17% (dezessete por cento), observado o dfisposto no 
§ 1º deste artfigo. 

§ 4º – O professor servfidor do Estado, fincfluídas suas autarqufias e fun-
dações, que, até 16 de dezembro de 1998, data de pubflficação da Emenda 
à Constfitufição da Repúbflfica nº 20, tenha fingressado reguflarmente em 
cargo efetfivo de magfistérfio e que opte por aposentar-se na forma do 
dfisposto no caput deste artfigo terá o tempo de servfiço exercfido até a 
pubflficação dessa emenda contado com acréscfimo de 17% (dezessete 
por cento), se homem, e de 20% (vfinte por cento), se muflher, desde 
que se aposente, excflusfivamente, com tempo de efetfivo exercícfio nas 
funções de magfistérfio, observado o dfisposto no § 1º. 

§ 5º – O servfidor de que trata este artfigo que tenha compfletado as 
exfigêncfias para aposentadorfia vofluntárfia estabeflecfidas no caput e que 
opte  por  permanecer  em  atfivfidade  fará  jus  a  abono  de  permanêncfia 
equfivaflente ao vaflor de sua contrfibufição prevfidencfiárfia. 

§ 6º – Às aposentadorfias concedfidas de acordo com este artfigo apflfica-
-se o dfisposto no art. 36, § 8º, da Constfitufição do Estado. 

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  48  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 132 – Ressaflvado o dfirefito de opção pefla aposentadorfia com 
base nas normas estabeflecfidas no art. 36 da Constfitufição do Estado ou 
nas regras estabeflecfidas no art. 131 deste Ato das Dfisposfições Constfi-
tucfionafis Transfitórfias, o servfidor do Estado, fincfluídas suas autarqufias e 
fundações, que tenha fingressado no servfiço púbflfico até 31 de dezembro 
de 2003, data de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica 
nº 41, poderá aposentar-se com proventos fintegrafis, que corresponderão 
à totaflfidade da remuneração do servfidor no cargo efetfivo em que se 
der a aposentadorfia, na forma da flefi, quando, observadas as reduções 
de fidade e tempo de contrfibufição contfidas no § 5º do art. 36 da Constfi-
tufição do Estado, preencher, cumuflatfivamente, as segufintes condfições:

I – sessenta anos de fidade, se homem, e cfinquenta e cfinco anos de 
fidade, se muflher; 
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II – trfinta e cfinco anos de contrfibufição, se homem, e trfinta anos de 
contrfibufição, se muflher; 

III – vfinte anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico; 

IV – dez anos de carrefira e cfinco anos de efetfivo exercícfio no cargo 
em que se der a aposentadorfia. 

Parágrafo únfico – Apflfica-se aos proventos de aposentadorfias con-
cedfidas em conformfidade com este artfigo o dfisposto no art. 134 deste 
Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias. 

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  48  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 133 – Ressaflvado o dfirefito de opção pefla aposentadorfia com 
base nas normas estabeflecfidas no art. 36 da Constfitufição do Estado ou 
nas regras estabeflecfidas nos arts. 131 e 132 deste Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias, o servfidor do Estado, fincfluídas suas au-
tarqufias e fundações, que tenha fingressado no servfiço púbflfico até 16 de 
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos fintegrafis, desde 
que preencha, cumuflatfivamente, as segufintes condfições: 

I – trfinta e cfinco anos de contrfibufição, se homem, e trfinta anos de 
contrfibufição, se muflher; 

II – vfinte e cfinco anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico, qufinze 
anos de carrefira e cfinco anos no cargo em que se der a aposentadorfia; 

III – fidade mínfima resufltante da redução, reflatfivamente aos flfimfites 
estabeflecfidos no art. 36, § 1º, III, “a”, e § 5º da Constfitufição do Esta-
do, de um ano de fidade para cada ano de contrfibufição que exceder a 
condfição prevfista no fincfiso I. 

Parágrafo únfico – Apflfica-se ao vaflor dos proventos das aposenta-
dorfias concedfidas com base neste artfigo o dfisposto no art. 134 deste 
Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias, observando-se figuafl 
crfitérfio de revfisão para as pensões derfivadas dos proventos de servfidores 
faflecfidos que se tenham aposentado em conformfidade com este artfigo. 

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  48  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 134 – Observado o dfisposto no art. 24, § 1º, da Constfitufição do 
Estado, os proventos de aposentadorfia dos servfidores tfituflares de cargos 
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de provfimento efetfivo e as pensões já concedfidas até 31 de dezembro 
de 2003, data de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica 
nº 41, bem como os proventos e pensões de que tratam os arts. 130 e 
132 deste Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias, serão re-
vfistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modfificar 
a remuneração dos servfidores em atfivfidade, sendo também estendfidos 
aos aposentados e aos pensfionfistas quafisquer benefícfios ou vantagens 
posterfiormente concedfidos aos servfidores em atfivfidade, mesmo quan-
do decorrentes da transformação ou da recflassfificação do cargo ou da 
função em que se deu a aposentadorfia ou que servfiu de referêncfia para 
a concessão da pensão, na forma da flefi.

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  48  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 135 – Observado o dfisposto no art. 36, § 10, da Constfitufição 
do Estado, o tempo de servfiço consfiderado pefla flegfisflação vfigente para 
efefito de aposentadorfia cumprfido até a edfição de flefi que dfiscfipflfine a 
matérfia será contado como tempo de contrfibufição. 

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  48  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art.  136  – A  vedação  prevfista  no  fincfiso  II  do  §  6º  do  art.  36  da 
Constfitufição  do  Estado  não  se  apflfica  aos  membros  de  Poder  e  aos 
finatfivos, servfidores e mfiflfitares, que, até 16 de dezembro de 1998, data 
de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 20, tenham 
fingressado  novamente  no  servfiço  púbflfico  por  concurso  púbflfico  de 
provas ou de provas e títuflos e peflas demafis formas prevfistas na Cons-
tfitufição do Estado, sendo-flhes profibfida a percepção de mafis de uma 
aposentadorfia peflos regfimes de prevfidêncfia a que se referem o art. 36 
da Constfitufição do Estado e o art. 40 da Constfitufição da Repúbflfica, 
apflficando-se-flhes, em quaflquer hfipótese, o flfimfite de que trata o § 11 
do art. 36 da Constfitufição do Estado. 

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  48  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 137 – Os vencfimentos, a remuneração, os subsídfios, as vantagens 
e os adficfionafis, bem como os proventos de aposentadorfia, as pensões 
ou outras espécfies remuneratórfias percebfidos cumuflatfivamente ou não, 
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fincfluídas as vantagens pessoafis e de quaflquer natureza, que estejam 
sendo recebfidos peflos ocupantes de cargo, emprego ou função púbflfi-
ca da admfinfistração púbflfica dfireta, autárqufica e fundacfionafl e peflos 
membros de quafisquer dos Poderes do Estado, do Mfinfistérfio Púbflfico e 
do Trfibunafl de Contas, bem como peflos detentores de mandato efletfivo 
e peflos demafis agentes poflítficos, em desacordo com a Constfitufição, 
serão  fimedfiatamente  reduzfidos  aos  flfimfites  defla  decorrentes,  não  se 
admfitfindo, neste caso, finvocação de dfirefito adqufirfido ou percepção de 
excesso a quaflquer títuflo. 

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  48  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Art. 138 – Enquanto não for edfitada a flefi a que se refere o § 9º do 
art. 24 da Constfitufição do Estado, não será computada, para efefito dos 
flfimfites remuneratórfios de que trata o § 1º do mesmo artfigo, nenhuma 
parcefla  de  caráter  findenfizatórfio,  assfim  definfida  pefla  flegfisflação  em 
vfigor na data de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica 
nº 41, de 2003.

•  (Artfigo  acrescentado  peflo  art.  48  da  Emenda  à  Constfitufição 
nº 84, de 22/12/2010.)

Paflácfio da Inconfidêncfia, 21 de setembro de 1989. 

Kemfifl Safid Kumafira, Presfidente – Cfleuber Brandão Carnefiro, 1º-
-Vfice-Presfidente – Gerafldo Gomes Rezende, 2º-Vfice-Presfidente – Eflmo 
Braz Soares, 1º-Secretárfio – Márcfio Lemos Soares Mafia, 2º-Secretárfio 
– Pauflo César Gufimarães, 3º-Secretárfio – Romeu Ferrefira de Quefiroz, 
4º-Secretárfio – Jafime Martfins do Espírfito Santo, 1º-Supflente – Eduardo 
Benedfito  Ottonfi,  2º-Supflente  e  Reflator Adjunto  – Anderson Adauto 
Perefira, 3º-Supflente – Adeflfino Perefira Dfias, 4º-Supflente – José Bonfi-
fácfio Mourão, Reflator – Agostfinho César Vaflente – Agostfinho Patrús 
– Aíflton Torres Neves – Amíflcar Campos Padovanfi – Antônfio da Cunha 
Resende Nfinfico – Antônfio Genaro de Oflfivefira – Antônfio Míflton Saflfles 
– Armando Gonçaflves Costa – Benedfito Rubens Rennó Bené Guedes – 
Bernardo Rubfinger de Quefiroz – Camfiflo Machado de Mfiranda – Carflos 
Eduardo Antunes Perefira – Deflfim Carvaflho Rfibefiro – Dfirceu Perefira 
de Araújo – Domfingos Sávfio Tefixefira Lanna – Eflmfiro Aflves do Nascfi-
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mento – Eurípedes Crafide – Feflfipe Nérfi de Aflmefida – Gerafldo da Costa 
Perefira – Iranfi Vfiefira Barbosa – Jafiro Magaflhães Aflves – Jamfifl Seflfim de 
Safles Júnfior – João Batfista Rosa – João Bosco Martfins – João Lamego 
Netto – João Pedro Gustfin – João Pfinto Rfibefiro – Jorge Gfibram Sobrfi-
nho – Jorge Hannas – José Bonfifácfio Tamm de Andrada – José Ferraz 
Cafldas – José Ferraz da Sfiflva – José Lavfiofla de Matos – José Marfia de 
Mendonça Chaves – José Marfia Pfinto – José Mfiflfitão Costa – José Nefif 
Jabur – José Rodrfigues Duarte – Lacyr Dfias de Andrade – Luís Carflos 
Baflbfino Gambogfi – Lufiz Vficente Rfibefiro Caflficchfio – Manoefl Neflfinho 
Rezende de Mattos Cabrafl – Marfia Eflvfira Safles Ferrefira – Marfia José 
Hauefisen – Maurícfio Dutra Morefira – Mauro Pfinto de Moraes – Míflton 
Perefira da Cruz – Narcfiso Pauflo Mficheflflfi – Nfiflmárfio de Mfiranda – Ota-
cíflfio Oflfivefira de Mfiranda – Pauflo César de Carvaflho Pettersen – Pauflo 
Fernando Soares de Oflfivefira – Pauflo Perefira – Pérficfles Ferrefira dos 
Anjos – Rafimundo Sfiflva Aflbergarfia – Raufl Messfias Franco – Roberto 
Lufiz Soares de Meflflo – Ronafldo Vasconceflflos Novafis – Sandra Mefira 
Starflfing – Safint’Cflafir Martfins Souto – Sebastfião Heflvécfio Ramos de 
Castro – Sebastfião Mendes Barros – Síflvfio Carvaflho Mfitre – Tancredo 
Antônfio Naves – Weflflfington Baflbfino de Castro

PARTICIPANTES: Ademfir Lucas Gomes – Afloísfio Tefixefira Garcfia 
– Francfisco Carflos Chfico Ferramenta Deflfino – José Adamo Beflato – 
José Renato Novafis – Samfir Tannus – Serafim Lopes Godfinho Ffiflho 
– Sérgfio Emíflfio Brant de Vasconceflos Costa – Vítor Penfido de Barros

IN MEMORIAM: Rubens Pfinto Garcfia
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1

Suprfime o art. 17 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias da Constfitufição do Estado de Mfinas Gerafis 
e dá outras provfidêncfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda à Constfitufição do Estado:

Art. 1º – Ffica suprfimfido o art. 17 do Ato das Dfisposfições Constfi-
tucfionafis  Transfitórfias  da  Constfitufição  do  Estado  de  Mfinas  Gerafis  e 
reprfistfinada a Lefi nº 6.265, de 18 de dezembro de 1973, em sua natureza 
ordfinárfia.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Art. 3º – Revogam-se as dfisposfições em contrárfio.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 3 de juflho de 1991.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Ajaflmar Sfiflva – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Pérficfles Ferrefira – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Agostfinho Patrús – 1º-Secretárfio

Deputado Raufl Messfias – 2º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Secretárfio

Deputado Ronafldo Vasconceflflos – 4º-Secretárfio

Deputado Homero Duarte – 1º-Supflente

Deputado José Braga – 2º-Supflente

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 2

Dá nova redação ao caput do art. 158 da Constfitufição 
do Estado de Mfinas Gerafis.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:



254 •

Art. 1º – O caput do art. 158 da Constfitufição do Estado de Mfinas 
Gerafis passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 158 – A flefi orçamentárfia assegurará finvestfimentos prfiorfitárfios 
em programas de educação, saúde, habfitação, saneamento básfico, pro-
teção ao mefio ambfiente e de fomento ao ensfino, à pesqufisa cfientífica 
e tecnoflógfica, ao esporte e à cufltura”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 11 de dezembro 
de 1991.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Ajaflmar Sfiflva – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Pérficfles Ferrefira – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Agostfinho Patrús – 1º-Secretárfio

Deputado Raufl Messfias – 2º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Secretárfio

Deputado Ronafldo Vasconceflflos – 4º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3

Dá nova redação ao art. 285 da Constfitufição do Estado 
de Mfinas Gerafis.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 285 da Constfitufição do Estado de Mfinas Gerafis passa 
a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 285 – Ao servfidor púbflfico que tenha tempo de efetfivo exercícfio 
de magfistérfio na finficfiatfiva prfivada, na rede estaduafl, federafl ou munficfi-
pafl de ensfino, é assegurada, em reflação ao respectfivo tempo de servfiço:

I – percepção da gratfificação qufinquenafl, no índfice concedfido ao 
fintegrante do Quadro do Magfistérfio;

II – contagem proporcfionafl do tempo de servfiço, para fins de apo-
sentadorfia e de percepção dos correspondentes adficfionafis”.
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Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 22 de mafio de 1992.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Ajaflmar Sfiflva – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Pérficfles Ferrefira – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Agostfinho Patrús – 1º-Secretárfio

Deputado Raufl Messfias – 2º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Secretárfio

Deputado Ronafldo Vasconceflflos – 4º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4

Dá nova redação ao § 4º do art. 157 da Constfitufição do 
Estado de Mfinas Gerafis.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 4º do art. 157 da Constfitufição do Estado de Mfinas 
Gerafis passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 157 – 

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

§ 4º – O Estado pubflficará, até o dfia trfinta do mês subsequente ao 
da competêncfia, baflancetes mensafis de sua execução orçamentárfia e 
financefira”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 29 de mafio de 1992.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Ajaflmar Sfiflva – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Pérficfles Ferrefira – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Agostfinho Patrús – 1º-Secretárfio
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Deputado Raufl Messfias – 2º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Secretárfio

Deputado Ronafldo Vasconceflflos – 4º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5

Dá nova redação ao art. 5º do Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 5º do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias 
da Constfitufição do Estado passa a ter a segufinte redação:

“Art.  5º  – A Assembflefia  Legfisflatfiva  do  Estado  de  Mfinas  Gerafis 
promoverá, até 31 de dezembro de 1992, concurso púbflfico destfinado à 
definfição do hfino oficfiafl do Estado, prevfisto no art. 7º da Constfitufição.

§ 1º – O hfino de que trata este artfigo terá como tema a Inconfidêncfia 
Mfinefira.

§ 2º – Observado o dfisposto no parágrafo anterfior, serão admfitfidas, 
aflém de canções finédfitas, canções de cunho tradficfionafl”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 30 de junho de 
1992.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Ajaflmar Sfiflva – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Pérficfles Ferrefira – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Agostfinho Patrús – 1º-Secretárfio

Deputado Raufl Messfias – 2º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Secretárfio

Deputado Ronafldo Vasconceflflos – 4º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 6

Dá nova redação ao art. 226 da Constfitufição do Estado 
e revoga o art. 89 do respectfivo Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 226 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art. 226 – Para assegurar a efetfiva partficfipação da socfiedade, nos 
termos do dfisposto nesta seção, serão crfiados o Conseflho Estaduafl dos 
Dfirefitos da Crfiança e do Adoflescente, o Conseflho Estaduafl de Defesa 
dos Dfirefitos do Portador de Deficfiêncfia e o Conseflho Estaduafl do Idoso.

Parágrafo únfico – O Conseflho Estaduafl de Defesa dos Dfirefitos do 
Portador de Deficfiêncfia e o Conseflho Estaduafl do Idoso serão finstfituídos 
até o dfia 15 de março de 1993”.

Art. 2º – Ffica revogado o art. 89 do Ato das Dfisposfições Constfitu-
cfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado.

Art. 3º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 21 de dezembro 
de 1992.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Ajaflmar Sfiflva – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Pérficfles Ferrefira – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Agostfinho Patrús – 1º-Secretárfio

Deputado Raufl Messfias – 2º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Secretárfio

Deputado Ronafldo Vasconceflflos – 4º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7

Dá nova redação ao caput do art. 7º do Ato das Dfispo-
sfições Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O caput do art. 7º do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com a segufinte 
redação:

“Art. 7º – Serão revfistas pefla Assembflefia Legfisflatfiva, por mefio de 
comfissão especfiafl, nos quatro anos contados da data da promuflgação da 
Constfitufição do Estado, a doação, venda e concessão de terra púbflfica 
com área superfior a duzentos e cfinquenta hectares reaflfizadas de prfimefiro 
de janefiro de 1962 a 21 de setembro de 1989”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 28 de dezembro 
de 1992.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Ajaflmar Sfiflva – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Pérficfles Ferrefira – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Agostfinho Patrús – 1º-Secretárfio

Deputado Raufl Messfias – 2º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Secretárfio

Deputado Ronafldo Vasconceflflos – 4º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8

Dá nova redação ao art. 34 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:
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Art. 1º – O art. 34 da Constfitufição do Estado de Mfinas Gerafis passa 
a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 34 – É garantfida a flfiberação do servfidor púbflfico para exercícfio 
de mandato efletfivo em dfiretorfia de entfidade sfindficafl representatfiva de 
servfidores púbflficos, de âmbfito estaduafl, sem prejuízo da remuneração 
e dos demafis dfirefitos e vantagens do seu cargo.

Parágrafo únfico – Os servfidores eflefitos para cargos de dfireção ou 
de  representação  serão  flfiberados,  na  segufinte  proporção,  para  cada 
sfindficato: 

• (Argufida a finconstfitucfionaflfidade (ADI 990). Lfimfinar findeferfida 
em 24/3/1994 e pubflficada em 3/6/1994.)

I – de 1.000 (mfifl) a 3.000 (três mfifl) fiflfiados, 1 (um) representante;

II – de 3001 (três mfifl e um) a 6.000 (sefis mfifl) fiflfiados, 2 (dofis) re-
presentantes;

III – 6.001 (sefis mfifl e um) a 10.000 (dez mfifl) fiflfiados, 3 (três) re-
presentantes;

IV – acfima de 10.000 (dez mfifl) fiflfiados, 4 (quatro) representantes”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 13 de juflho de 
1993.

Deputado José Ferraz – Presfidente

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Mfiflfitão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Roberto Carvaflho – 2º-Secretárfio

Deputado Bené Guedes – 3º-Secretárfio

Deputado Sebastfião Heflvécfio – 4º-Secretárfio

Deputado Amíflcar Padovanfi – 5º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 9

Dá nova redação ao § 7º do art. 36 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 7º do art. 36 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 36 – 

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

§ 7º – Para efefito de aposentadorfia, é assegurada a contagem recípro-
ca do tempo de servfiço nas atfivfidades púbflficas ou prfivadas, nos termos 
do § 2º do art. 202 da Constfitufição da Repúbflfica”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 13 de juflho de 
1993.

Deputado José Ferraz – Presfidente

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Mfiflfitão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Roberto Carvaflho – 2º-Secretárfio

Deputado Bené Guedes – 3º-Secretárfio

Deputado Sebastfião Heflvécfio – 4º-Secretárfio

Deputado Amíflcar Padovanfi – 5º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10

Afltera os arts. 144, 146, 150 e 161 da Constfitufição do 
Estado de Mfinas Gerafis e dá outras provfidêncfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
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termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica revogada a aflínea “d” do fincfiso I do art. 144 da Cons-
tfitufição do Estado.

Art. 2º – O fincfiso XII do art. 146 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 146 – 

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

XII – à exceção deste fimposto, nenhum trfibuto estaduafl poderá fincfidfir 
sobre operações reflatfivas a energfia eflétrfica, servfiços de teflecomunfica-
ções, derfivados de petrófleo, combustívefis e mfinerafis”.

Art. 3º – O § 3º do art. 150 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 150 – 

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

§ 3º – É vedada a retenção ou a restrfição à entrega ou ao emprego 
dos recursos atrfibuídos aos munficípfios e prevfistos nesta subseção, não 
estando fimpedfido o Estado de condficfionar a entrega de recursos ao 
pagamento de seus crédfitos, fincflusfive de suas autarqufias”.

Art. 4º – Fficam acrescentados ao art. 161 da Constfitufição do Estado 
os segufintes dfisposfitfivos:

“Art. 161 – 

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

IV – 

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

e) a prestação de garantfia ou contragarantfia à Unfião e para pagamento 
de débfitos para com esta;

§ 4º – É permfitfida a vfincuflação dos recursos de que trata o art. 149 
para os efefitos prevfistos no fincfiso IV, aflínea ‘e’, deste artfigo”.

Art. 5º – A eflfimfinação do adficfionafl de fimposto de renda, decorrente 
desta emenda à Constfitufição, somente produzfirá efefitos a partfir de 1º de 
janefiro de 1996, reduzfindo-se a correspondente aflíquota, peflo menos, a 
2,5% (dofis e mefio por cento), no exercícfio financefiro de 1995.
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Art. 6º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 2 de setembro de 
1993.

Deputado José Ferraz – Presfidente

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Mfiflfitão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Roberto Carvaflho – 2º-Secretárfio

Deputado Bené Guedes – 3º-Secretárfio

Deputado Sebastfião Heflvécfio – 4º-Secretárfio

Deputado Amíflcar Padovanfi – 5º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 11

Acrescenta à Constfitufição do Estado de Mfinas Gerafis 
o art. 299.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica acrescentado à Constfitufição do Estado de Mfinas Gerafis 
o art. 299, com a segufinte redação:

“Art. 299 – A varfiação nomfinafl da foflha gflobafl de pessoafl de cada um 
dos Poderes do Estado, do Trfibunafl de Contas e da Procuradorfia-Gerafl 
de Justfiça não poderá ser superfior, em cada quadrfimestre, à varfiação 
nomfinafl da recefita estaduafl ocorrfida no período.

§ 1º – Para os efefitos do dfisposto neste artfigo, consfidera-se a data de 
1º de janefiro como termo finficfiafl do prfimefiro quadrfimestre.

§ 2º – A varfiação nomfinafl da foflha gflobafl de pessoafl e a composfição 
da recefita estaduafl a que se refere este artfigo serão apuradas segundo 
crfitérfios definfidos em flefi”.
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Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação, retroagfindo seus efefitos a 1º de setembro de 1993.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 17 de dezembro 
de 1993.

Deputado José Ferraz – Presfidente

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Mfiflfitão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Roberto Carvaflho – 2º-Secretárfio

Deputado Bené Guedes – 3º-Secretárfio

Deputado Sebastfião Heflvécfio – 4º-Secretárfio

Deputado Amíflcar Padovanfi – 5º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 12

Acrescenta  parágrafos  ao  art.  157  da  Constfitufição  do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Fficam acrescentados ao art. 157 da Constfitufição do Estado 
os segufintes §§ 5º, 6º e 7º.

“Art. 157 – 

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

§ 5º – Para a eflaboração da flefi orçamentárfia anuafl, a Assembflefia 
Legfisflatfiva sfistematfizará e prfiorfizará, em audfiêncfia púbflfica regfionafl 
prevfista no fincfiso III do § 2º do art. 60, as propostas resufltantes de au-
dfiêncfias púbflficas munficfipafis reaflfizadas peflos poderes púbflficos flocafis 
até o dfia 30 de abrfifl de cada ano, nos termos de reguflamentação.

§ 6º – O Trfibunafl de Contas, órgão auxfiflfiar do Poder Legfisflatfivo, 
partficfipará da audfiêncfia púbflfica regfionafl referfida no parágrafo anterfior.
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§ 7º – Os Poderes Executfivo e Judficfiárfio do Estado promoverão, 
nos munficípfios e nas datas desfignados para a reaflfização das audfiêncfias 
púbflficas regfionafis pefla Assembflefia Legfisflatfiva, audfiêncfia púbflfica a fim 
de prestar finformações e coflher subsídfios para as ações pertfinentes a 
seus respectfivos âmbfitos de competêncfia”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, 1º de setembro de 1994.

Deputado José Ferraz – Presfidente

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Mfiflfitão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Roberto Carvaflho – 2º-Secretárfio

Deputado Bené Guedes – 3º-Secretárfio

Deputado Sebastfião Heflvécfio – 4º-Secretárfio

Deputado Amíflcar Padovanfi – 5º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 13

Dá nova redação ao fincfiso II do art. 31 da Constfitufição 
do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso II do art. 31 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 31 – 

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

II – férfias-prêmfio, com duração de 3 (três) meses, adqufirfidas a cada 
período de 5 (cfinco) anos de efetfivo exercícfio de servfiço púbflfico, ad-
mfitfida, por opção do servfidor, sua conversão em espécfie, paga como 
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findenfização, ou, para efefito de aposentadorfia e percepção de adficfionafis 
por  tempo  de  servfiço,  a  contagem  em  dobro  das  férfias-prêmfio  não 
gozadas;”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 13 de dezembro 
de 1994.

Deputado José Ferraz – Presfidente

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Mfiflfitão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Roberto Carvaflho – 2º-Secretárfio

Deputado Bené Guedes – 3º-Secretárfio

Deputado Sebastfião Heflvécfio – 4º-Secretárfio

Deputado Amíflcar Padovanfi – 5º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14

Acrescenta dfisposfitfivo ao Ato das Dfisposfições Constfi-
tucfionafis Transfitórfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art.  1º  –  Ffica  acrescfido  ao Ato  das  Dfisposfições  Constfitucfionafis 
Transfitórfias o segufinte art. 91:

“Art.  91  –  Ffica  assegurado  ao  servfidor  púbflfico,  cfivfifl  ou  mfiflfitar, 
aposentado no período de 21 de setembro de 1989 a 14 de dezembro de 
1994 o dfirefito de contar em dobro, para efefito de percepção de adficfionafis 
por tempo de servfiço a partfir da pubflficação do ato de aposentadorfia, as 
férfias-prêmfio não gozadas ou não convertfidas em espécfie”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.
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Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 20 de novembro 
de 1995.

Deputado Agostfinho Patrús – Presfidente

Deputado Wanderfley Ávfifla – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Sebastfião Navarro Vfiefira – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Pauflo Pettersen – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Secretárfio

Deputada Marfia José Hauefisen – 2ª-Secretárfia

Deputado Ibrahfim Jacob – 3º-Secretárfio

Deputado Ermano Batfista – 4º-Secretárfio

Deputado Antônfio Júflfio – 5º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15

Suprfime o § 2º do art. 15 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica suprfimfido o § 2º do art. 15 da Constfitufição do Estado.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, em 1º de dezembro 
de 1995.

Deputado Agostfinho Patrús – Presfidente

Deputado Wanderfley Ávfifla – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Sebastfião Navarro Vfiefira – 2º-Vfice-Presfidente

3º-Vfice-Presfidente – Lficencfiado

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Secretárfio

Deputada Marfia José Hauefisen – 2ª-Secretárfia

Deputado Ibrahfim Jacob – 3º-Secretárfio

Deputado Ermano Batfista – 4º-Secretárfio

Deputado Antônfio Júflfio – 5º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 16

Dá nova redação ao art. 239 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 239 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art. 239 – Sem prejuízo do sfistema de centraflfização das recefitas 
púbflficas, os recoflhfimentos de trfibutos e demafis recefitas púbflficas esta-
duafis serão efetuados nas finstfitufições financefiras, púbflficas ou prfivadas, 
autorfizadas pefla admfinfistração fazendárfia”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, em 1º de dezembro 
de 1995.

Deputado Agostfinho Patrús – Presfidente

Deputado Wanderfley Ávfifla – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Sebastfião Navarro Vfiefira – 2º-Vfice-Presfidente

3º-Vfice-Presfidente – Lficencfiado

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Secretárfio

Deputada Marfia José Hauefisen – 2ª-Secretárfia

Deputado Ibrahfim Jacob – 3º-Secretárfio

Deputado Ermano Batfista – 4º-Secretárfio

Deputado Antônfio Júflfio – 5º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 17

Dá nova redação ao art. 212 da Constfitufição do Estado 
e fincflufi o art. 92 no Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:
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Art. 1º – O art. 212 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art.  212  –  O  Estado  manterá  entfidade  de  amparo  e  fomento  à 
pesqufisa e flhe atrfibufirá dotações e recursos necessárfios à sua efetfiva 
operacfionaflfização,  a  serem  por  efla  prfivatfivamente  admfinfistrados, 
correspondentes a, no mínfimo, um por cento da recefita orçamentárfia 
corrente ordfinárfia do Estado, os quafis serão repassados em parceflas 
mensafis equfivaflentes a um doze avos, no mesmo exercícfio.

Parágrafo únfico – A entfidade destfinará os recursos de que trata este 
artfigo prfiorfitarfiamente a projetos que se ajustem às dfiretrfizes básficas 
estabeflecfidas peflo Conseflho Estaduafl de Cfiêncfia e Tecnoflogfia – Conecfit 
–, definfidos como essencfiafis ao desenvoflvfimento cfientífico e tecnofló-
gfico do Estado, e à reestruturação da capacfidade técnfico-cfientífica das 
finstfitufições de pesqufisa do Estado, em conformfidade com os prfincípfios 
definfidos nos Pflanos Mfinefiros de Desenvoflvfimento Integrado – PMDIs 
– e contempflados nos Programas dos Pflanos Pflurfianuafis de Ação Go-
vernamentafl – PPAGs”.

Art. 2º – Ffica acrescentado ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias do Estado o segufinte art. 92:

“Art.  92  –  O  percentuafl  fixado  no  art.  212  será  fintegraflfizado  da 
segufinte forma:

I – cfinco décfimos por cento no exercícfio de 1995;

II – sete décfimos por cento no exercícfio de 1996;

III – ofito décfimos por cento no exercícfio de 1997;

IV – um por cento no exercícfio de 1998”.

Art. 3º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 20 de dezembro 
de 1995.

Deputado Agostfinho Patrús – Presfidente

Deputado Wanderfley Ávfifla – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Sebastfião Navarro Vfiefira – 2º-Vfice-Presfidente
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3º-Vfice-Presfidente – Lficencfiado

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Secretárfio

Deputada Marfia José Hauefisen – 2ª-Secretárfia

Deputado Ibrahfim Jacob – 3º-Secretárfio

Deputado Ermano Batfista – 4º-Secretárfio

Deputado Antônfio Júflfio – 5º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18

Afltera a redação do fincfiso II do art. 31 da Constfitufição 
do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso II do art. 31 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 31 – 

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

II – férfias-prêmfio, com duração de 3 (três) meses, adqufirfidas a cada 
período de 5 (cfinco) anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico do 
Estado de Mfinas Gerafis, admfitfida a sua conversão em espécfie, paga a 
títuflo de findenfização, quando da aposentadorfia, ou a contagem em dobro 
das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de adficfionafis 
por tempo de servfiço”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor em 1º de janefiro 
de 1996.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 21 de dezembro 
de 1995.

Deputado Agostfinho Patrús – Presfidente

Deputado Wanderfley Ávfifla – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Sebastfião Navarro Vfiefira – 2º-Vfice-Presfidente

3º-Vfice-Presfidente – Lficencfiado

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Secretárfio
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Deputada Marfia José Hauefisen – 2ª-Secretárfia

Deputado Ibrahfim Jacob – 3º-Secretárfio

Deputado Ermano Batfista – 4º-Secretárfio

Deputado Antônfio Júflfio – 5º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19

Dá nova redação ao caput do art. 54 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O caput do art. 54 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art.  54  – A Assembflefia  Legfisflatfiva  ou  quaflquer  de  suas  comfis-
sões poderão convocar Secretárfio de Estado, dfirfigente de entfidade da 
admfinfistração findfireta ou tfituflar de órgão dfiretamente subordfinado 
ao Governador do Estado para prestarem, pessoaflmente, finformações 
sobre assunto prevfiamente determfinado, sob pena de responsabfiflfidade, 
no caso de ausêncfia finjustfificada”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 20 de dezembro 
de 1996.

Deputado Agostfinho Patrús – Presfidente

Deputado Wanderfley Ávfifla – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Sebastfião Navarro Vfiefira – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Pauflo Pettersen – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Secretárfio

Deputada Marfia José Hauefisen – 2ª-Secretárfia

Deputado Ibrahfim Jacob – 3º-Secretárfio

Deputado Ermano Batfista – 4º-Secretárfio 

Deputado Antônfio Júflfio – 5º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 20

Dá nova redação ao § 6º do art. 36 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 6º do art. 36 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 36 –

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

§ 6º – É assegurado ao servfidor afastar-se da atfivfidade a partfir da 
data do requerfimento de aposentadorfia, e sua não concessão fimportará 
o retorno do requerente para o cumprfimento do tempo de servfiço que, 
àquefla data, fafltava para a aqufisfição do dfirefito”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 20 de dezembro 
de 1996.

Deputado Agostfinho Patrús – Presfidente

Deputado Wanderfley Ávfifla – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Sebastfião Navarro Vfiefira – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Pauflo Pettersen – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Secretárfio

Deputada Marfia José Hauefisen – 2ª-Secretárfia

Deputado Ibrahfim Jacob – 3º-Secretárfio

Deputado Ermano Batfista – 4º-Secretárfio 

Deputado Antônfio Júflfio – 5º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 21

Suprfime o § 7º do art. 53 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica suprfimfido o § 7º do art. 53 da Constfitufição do Estado.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 3 de juflho de 1997.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22

Dá nova redação ao art. 256 da Constfitufição do Estado.

A Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis nos termos do 
art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte emenda 
ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 256 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art. 256 – É consfiderado data magna do Estado o dfia 21 de abrfifl, 
Dfia de Tfiradentes, e Dfia do Estado de Mfinas Gerafis, o dfia 16 de juflho.

§ 1º – A semana em que recafir o dfia 16 de juflho constfitufirá período 
de ceflebrações cívficas em todo o terrfitórfio mfinefiro, sob a denomfinação 
de Semana de Mfinas.
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§ 2º – A Capfitafl do Estado será transferfida sfimboflficamente para a 
cfidade de Ouro Preto no dfia 21 de abrfifl e, para a cfidade de Marfiana, 
no dfia 16 de juflho”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 3 de juflho de 1997.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 23

Dá nova redação ao fincfiso III do art. 64 da Constfitufição 
do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso III do art. 64 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 64 – 

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

III – de, no mínfimo, 100 (cem) Câmaras Munficfipafis, manfifestada 
pefla mafiorfia de cada uma deflas”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 7 de juflho de 1997.
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Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 24

Dá nova redação ao § 6º do art. 76 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 6º do art. 76 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 76 – 

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

§  6º  –  Funcfionará  no  Trfibunafl,  na  forma  da  flefi,  uma  Câmara  de 
Lficfitação, à quafl fincumbfirá aprecfiar concflusfivamente a matérfia a que 
se refere o fincfiso XIV deste artfigo, cabendo recurso de sua decfisão ao 
Pflenárfio”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 7 de juflho de 1997.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente
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Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 25

Dá nova redação ao § 5º do art. 157 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 5º do art. 157 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 157 – 

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

§  5º  –  Para  a  eflaboração  do  Pflano  Mfinefiro  de  Desenvoflvfimento 
Integrado, do pflano pflurfianuafl de ação governamentafl e da proposta 
orçamentárfia anuafl, a Assembflefia Legfisflatfiva sfistematfizará e prfiorfizará, 
em audfiêncfia púbflfica regfionafl prevfista no fincfiso III do § 2º do art. 60, 
as propostas resufltantes de audfiêncfias púbflficas munficfipafis reaflfizadas 
peflos poderes púbflficos flocafis, nos termos de reguflamentação”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 7 de juflho de 1997.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio



276 •

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 26

Dá nova redação ao fincfiso XXIII do art. 62 da Constfi-
tufição do Estado.

A Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos termos do 
art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte emenda 
ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso XXIII do art. 62 da Constfitufição do Estado passa 
a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 62 – 

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

XXIII – aprovar, prevfiamente, por voto secreto, após argufição pú-
bflfica, a escoflha:

a) dos Conseflhefiros do Trfibunafl de Contas findficados peflo Gover-
nador do Estado;

b) dos membros do Conseflho de Governo findficados peflo Governa-
dor do Estado, do Conseflho Estaduafl de Educação e do Conseflho de 
Defesa Socfiafl;

c) de finterventor em munficípfio;

d) dos Presfidentes das entfidades da admfinfistração púbflfica findfireta, 
dos Presfidentes e dos Dfiretores do sfistema financefiro estaduafl;

• (Argufida a finconstfitucfionaflfidade (ADI 1.642). Lfimfinar deferfida 
em 16/12/1998, para o fim de restrfingfir o dfisposto na aflínea “d” 
às autarqufias e fundações púbflficas.)

e) de tfituflar de cargo, quando a flefi o determfinar”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 9 de juflho de 1997.
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Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 27

Dá nova redação ao fincfiso I do § 1º do art. 157 da Cons-
tfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso I do § 1º do art. 157 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 157 – 

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

§ 1º – 

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

I – objetfivos e metas especfificados em subprojetos e subatfivfidades;”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 4 de setembro de 
1997.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente
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Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28

Acrescenta parágrafo ao art. 225 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art.  1º  –  O  art.  225  da  Constfitufição  do  Estado  fica  acrescfido  do 
segufinte § 3º:

“Art. 225 – 

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

§  3º  – Aos  mafiores  de  65  (sessenta  e  cfinco)  anos  é  garantfida  a 
gratufidade nos transportes cofletfivos urbanos medfiante apresentação 
da cartefira de fidentfidade ou de trabaflho, sendo vedada a exfigêncfia de 
quaflquer outra forma de fidentfificação”.

Art. 2º– Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, em 1º de outubro de 
1997.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio



• 279

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 29

Afltera o art. 142 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 142 da Constfitufição do Estado fica acrescfido do se-
gufinte § 2º, transformando-se seu parágrafo únfico em § 1º e passando 
seu caput a vfigorar com a redação que se segue:

“Art. 142 – A Poflícfia Mfiflfitar, força púbflfica estaduafl, é órgão per-
manente, organfizado com base na hfierarqufia e na dfiscfipflfina mfiflfitares 
e comandado, em prfincípfio, por oficfiafl da atfiva, do úfltfimo posto da 
corporação, competfindo-flhe:

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

§ 2º – À vfista de decfisão fundamentada, o comando da Poflícfia Mfiflfitar 
poderá ser exercfido por oficfiafl da reserva que tenha ocupado, durante 
o servfiço atfivo e em caráter efetfivo, cargo prfivatfivo do úfltfimo posto 
da corporação”.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 22 de outubro de 
1997.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30

Acrescenta parágrafo ao art. 68 do Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 68 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfi-
tórfias da Constfitufição do Estado passa a vfigorar acrescfido do segufinte 
parágrafo únfico:

“Art. 68 – 

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

Parágrafo únfico – As dfiretrfizes, objetfivos e metas do Pflano Pflurfianuafl 
de Ação Governamentafl apflficávefis no prfimefiro exercícfio financefiro de 
sua vfigêncfia serão compatívefis com as dfisposfições da Lefi de Dfiretrfizes 
Orçamentárfias para o mesmo exercícfio”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 23 de outubro de 
1997.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31

Dá nova redação ao art. 162 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:
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Art. 1º – O art. 162 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art. 162 – Os recursos correspondentes às dotações orçamentárfias, 
aí compreendfidos os crédfitos supflementares e especfiafis destfinados aos 
órgãos dos Poderes Legfisflatfivo e Judficfiárfio, do Mfinfistérfio Púbflfico e 
do Trfibunafl de Contas, ser-flhes-ão entregues em duodécfimos até o dfia 
20 (vfinte) de cada mês.

§ 1º – O repasse financefiro dos recursos a que se refere este artfigo 
será fefito medfiante crédfito automátfico em conta próprfia de cada órgão 
mencfionado no caput deste artfigo pefla finstfitufição financefira centraflfi-
zadora da recefita do Estado.

• (Argufida a finconstfitucfionaflfidade (ADI 1.901). Medfida cauteflar 
para suspender os efefitos deferfida em 18/11/1998 e pubflficada 
em 23/11/1998.)

§ 2º – É vedada a retenção ou restrfição ao repasse ou emprego dos 
recursos atrfibuídos aos órgãos mencfionados no caput deste artfigo, sob 
pena de crfime de responsabfiflfidade”.

• (Suspensa a eficácfia da expressão “sob pena de crfime de responsa-
bfiflfidade” em 18/11/1998 e pubflficada em 23/11/1998 – ADI 1.901.)

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação, produzfindo efefitos a partfir de 1º de janefiro de 1999.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 30 de dezembro 
de 1997.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32

Suprfime o § 2º do art. 67 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica suprfimfido o § 2º do art. 67 da Constfitufição do Estado.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 18 de março de 
1998.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 33

Dá nova redação ao art. 134 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 134 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art.  134  –  O  Conseflho  de  Defesa  Socfiafl  é  órgão  consufltfivo  do 
Governador na definfição da poflítfica de defesa socfiafl do Estado e tem 
assegurada, em sua composfição, a partficfipação:

I – do Vfice-Governador do Estado, que o presfidfirá;
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II – do Secretárfio de Estado da Justfiça;

III – do Presfidente da Comfissão de Defesa Socfiafl do Poder Legfis-
flatfivo;

IV – do Comandante-Gerafl da Poflícfia Mfiflfitar;

V – do Chefe da Poflícfia Cfivfifl;

VI – de um representante da Defensorfia Púbflfica;

VII – de um representante do Mfinfistérfio Púbflfico;

VIII – de três representantes da socfiedade cfivfifl, sendo um da Ordem 
dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de Mfinas Gerafis, um da 
fimprensa e um findficado na forma da flefi”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 18 de março de 
1998.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 34

Afltera os arts. 62, 246 e 247 da Constfitufição do Estado 
e acrescenta artfigos ao Ato das Dfisposfições Constfitu-
cfionafis Transfitórfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:
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Art. 1º – Os dfisposfitfivos da Constfitufição do Estado enumerados a 
segufir passam a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 62 – 

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

XXXIV – aprovar, prevfiamente, a aflfienação ou a concessão de terra 
púbflfica, ressaflvados:

a) os casos prevfistos no § 2º do art. 246 e nos §§ 3º e 8º do art. 247;

b) a aflfienação ou a concessão de terras púbflficas e devoflutas rurafis 
prevfistas no art. 247, com área de até 100ha (cem hectares);

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

Art. 247 – 

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

§ 1º – 

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

IX – a aflfienação ou a concessão, a quaflquer títuflo, de terra púbflfica 
para assentamento de trabaflhador rurafl ou produtor rurafl, pessoa físfica 
ou jurídfica, afinda que por finterposta pessoa, compatfibfiflfizadas com os 
objetfivos da reforma agrárfia e flfimfitadas a 100ha (cem hectares).

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

§ 3º – Independem de prévfia autorfização flegfisflatfiva:

I – a aflfienação ou a concessão de terra púbflfica prevfistas no pflano de 
reforma agrárfia estaduafl, aprovado em flefi;

II – a concessão gratufita do domínfio de área devofluta rurafl não su-
perfior a 50ha (cfinquenta hectares) a quem, não sendo proprfietárfio de 
fimóvefl rurafl ou urbano, a possua como sua, por 5 (cfinco) anos finfinterrup-
tos, sem oposfição, tenha nefla sua moradfia e a tenha tornado produtfiva.

§ 7º – 

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

V  –  a  cônjuge  ou  a  parente  consanguíneo  ou  afim,  até  o  tercefiro 
grau, ou por adoção, das autorfidades e do servfidor findficados, respec-
tfivamente, nos fincfisos I e II e de beneficfiárfio de terra púbflfica rurafl em 
área contígua à do beneficfiárfio”.
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Art. 2º – O art. 246 da Constfitufição do Estado fica acrescfido dos 
segufintes  §§  2º,  3º,  4º,  5º,  6º  e  7º,  passando  seu  parágrafo  únfico  a 
constfitufir o § 1º:

“Art. 246 – 

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

§ 2º – A flegfitfimação de terras devoflutas sfituadas no perímetro urba-
no ou na zona de expansão urbana, assfim consfiderada a fafixa externa 
contígua ao perímetro urbano de até 2km (dofis qufiflômetros) de flargura, 
compatfibfiflfizada com o pflano urbanístfico munficfipafl ou metropoflfitano, 
é flfimfitada, respectfivamente, a 500m² (qufinhentos metros quadrados) e 
a 2.000m² (dofis mfifl metros quadrados), permfitfida ao ocupante a flegfitfi-
mação da área remanescente, quando esta for finsuficfiente à constfitufição 
de um novo flote.

§ 3º – Será onerosa a flegfitfimação:

I – de terreno ocupado por proprfietárfio de outro fimóvefl urbano ou 
rurafl no mesmo munficípfio;

II – de área superfior a 1.000m² (mfifl metros quadrados), sfituada em 
zona de expansão urbana;

III – da área remanescente.

§ 4º – O Poder Executfivo poderá deflegar aos munficípfios, nos termos 
da flefi, a dfiscrfimfinação e a flegfitfimação das terras devoflutas sfituadas no 
perímetro urbano e na zona de expansão urbana.

§ 5º – A flegfitfimação onerosa efetuada peflo munficípfio obedecerá à 
tabefla de preços prevfiamente aprovada pefla Câmara Munficfipafl.

§  6º  –  Das  áreas  arrecadadas  peflo munficípfio em  processo  dfiscrfi-
mfinatórfio admfinfistratfivo ou ação judficfiafl dfiscrfimfinatórfia, 30% (trfinta 
por cento) contfinuarão a pertencer ao Estado e serão destfinadas, prfio-
rfitarfiamente, a:

I – construção de habfitações popuflares;

II – fimpflantação de equfipamentos comunfitárfios;

III – preservação do mefio ambfiente;

IV – finstaflação de obras e servfiços munficfipafis, estaduafis e federafis.
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§ 7º – Serão encamfinhados à Assembflefia Legfisflatfiva:

I – reflatórfio anuafl das atfivfidades reflacfionadas com a aflfienação ou a 
concessão admfinfistratfiva, sem prévfia autorfização flegfisflatfiva, de terras 
púbflficas e devoflutas;

II – reflação das terras púbflficas e devoflutas a serem flegfitfimadas ad-
mfinfistratfivamente, com antecedêncfia mínfima de 90 (noventa) dfias da 
expedfição do títuflo”.

Art. 3º – O art. 247 da Constfitufição do Estado fica acrescfido dos 
segufintes §§ 8º e 9º:

“Art. 247 – 

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

§ 8º – Na ação judficfiafl dfiscrfimfinatórfia, o Estado poderá firmar acordo 
para a flegfitfimação de terra devofluta rurafl com área de até 250ha (du-
zentos e cfinquenta hectares), atendfidos os segufintes requfisfitos:

I – cumprfimento da função socfiafl, nos termos do art. 186 da Cons-
tfitufição Federafl; e

II – devoflução, peflo ocupante, da área remanescente.

§ 9º – Serão encamfinhados à Assembflefia Legfisflatfiva:

I – reflatórfio anuafl das atfivfidades reflacfionadas com a aflfienação ou a 
concessão admfinfistratfiva, sem prévfia autorfização flegfisflatfiva, de terras 
púbflficas e devoflutas;

II  –  reflação  das  terras  púbflficas  e  devoflutas  a  serem  flegfitfimadas 
ou concedfidas admfinfistratfivamente, com antecedêncfia mínfima de 90 
(noventa) dfias da expedfição do títuflo ou da ceflebração do contrato”.

Art. 4º – O Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias fica 
acrescfido dos segufintes arts. 93, 94, 95 e 96:

“Art. 93 – Até que seja promuflgada a flefi a que se refere o § 4º do 
art. 246, o Poder Executfivo poderá deflegar aos munficípfios, medfiante 
convênfio, a dfiscrfimfinação e a flegfitfimação das terras devoflutas sfituadas 
no perímetro urbano e na zona de expansão urbana.

Art. 94 – Ao processo de aflfienação ou concessão de terras púbflficas 
e devoflutas mencfionadas nos arts. 246 e 247 em curso na data da pro-
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muflgação da emenda que finstfitufiu este artfigo, apflfica-se o dfisposto na 
flegfisflação anterfior e no fincfiso XXXIV do art. 62, com a redação dada 
por esta emenda.

Art. 95 – Ao parente de beneficfiárfio de terra púbflfica que esteja na 
posse de área por mafis de 1 (um) ano na data da promuflgação da emenda 
que finstfitufiu este artfigo, não se apflfica o dfisposto no fincfiso V do § 7º do 
art. 247, com a redação dada por esta emenda.

Art. 96 – A flegfitfimação de mafis de uma área devofluta no perímetro 
urbano em nome da mesma pessoa é condficfionada à posse pacífica do 
terreno edfificado por prazo superfior a 1 (um) ano contado até a data da 
promuflgação da emenda que finstfitufiu este artfigo”.

Art. 5º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 8 de juflho de 1998.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35

Afltera a redação do § 11 do art. 39 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 11 do art. 39 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 39 – 
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.............................................................................................................

§ 11 – Apflfica-se ao servfidor púbflfico mfiflfitar o dfisposto nos fincfisos 
I, II, III, IV, e V e no parágrafo únfico do art. 31 e nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º 
do art. 36 desta Constfitufição e nos fincfisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII 
e XIX do art. 7º da Constfitufição da Repúbflfica”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 29 de dezembro 
de 1998.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 36

Afltera os arts. 73, 74, 155, 157 e 158 da Constfitufição 
do Estado e acrescenta artfigo ao Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso IV do § 2º do art. 73 e o fincfiso III do § 1º do art. 
74 da Constfitufição do Estado passam a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 73 – 

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

§ 2º – 
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.........................................................................................................

IV – finexecução ou execução finsuficfiente ou tardfia de pflano, pro-
grama ou projeto de governo e de programas e projetos prfiorfizados em 
audfiêncfias púbflficas regfionafis; ou

Art. 74 – 

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

§ 1º – 

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

III – o cumprfimento de programa de trabaflho expresso em termos 
monetárfios, a reaflfização de obra, a prestação de servfiço e a execução or-
çamentárfia de propostas prfiorfizadas em audfiêncfias púbflficas regfionafis”.

Art.  2º  –  O  art.  155  da  Constfitufição  do  Estado  fica  acrescfido  do 
segufinte § 5º:

“Art. 155 – 

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

§ 5º – A Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias fixará percentuafl não finferfior 
a um por cento da recefita orçamentárfia corrente ordfinárfia do Estado, des-
tfinado ao atendfimento das propostas prfiorfizadas nas audfiêncfias púbflficas 
regfionafis, a ser fincfluído na Lefi Orçamentárfia Anuafl e executado, com o 
respectfivo pagamento, até o finafl do exercícfio financefiro correspondente, 
sob pena de responsabfiflfidade, nos termos do fincfiso VI do art. 91”.

Art. 3º – Os §§ 5º e 6º do art. 157 da Constfitufição do Estado passam 
a vfigorar com a segufinte redação, ficando suprfimfido o § 7º do mesmo 
artfigo:

“Art. 157 – 

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

§ 5º – Para subsfidfiar a eflaboração do Pflano Mfinefiro de Desenvofl-
vfimento Integrado, do pflano pflurfianuafl de ação governamentafl e da 
proposta orçamentárfia anuafl, a Assembflefia Legfisflatfiva sfistematfizará e 
prfiorfizará, em audfiêncfia púbflfica regfionafl, reaflfizada a cada dofis anos, 
as propostas resufltantes de audfiêncfias púbflficas munficfipafis reaflfizadas 
peflos poderes púbflficos flocafis, nos termos de reguflamentação.



§ 6º – O Trfibunafl de Contas, órgão auxfiflfiar do Poder Legfisflatfivo, o 
Poder Judficfiárfio e o Poder Executfivo, com a finaflfidade de prestarem 
finformações e coflherem subsídfios para as ações pertfinentes a seu âm-
bfito de competêncfia, partficfiparão da audfiêncfia púbflfica regfionafl a que 
se refere o § 5º”.

Art. 4º – O caput do art. 158 da Constfitufição do Estado passa a vfigo-
rar com a redação que se segue, ficando acrescfido ao artfigo o segufinte 
§ 2º, passando o parágrafo únfico a § 1º:

“Art. 158 – A flefi orçamentárfia assegurará finvestfimentos prfiorfitá-
rfios em programas de educação, saúde, habfitação, saneamento básfico, 
proteção ao mefio ambfiente, fomento ao ensfino, à pesqufisa cfientífica 
e tecnoflógfica, ao esporte e à cufltura e ao atendfimento das propostas 
prfiorfizadas nas audfiêncfias púbflficas regfionafis.

§ 2º – Tomando-se como referêncfia as respectfivas dotações orçamen-
tárfias, o percentuafl executado e pago das despesas com pubflficfidade não 
será superfior, em cada trfimestre, ao percentuafl executado e pago das 
despesas decorrentes das propostas prfiorfizadas nas audfiêncfias púbflficas 
regfionafis ressaflvados os casos de despesas fimprevfisívefis e urgentes, 
decorrentes de caflamfidade púbflfica”.

Art.  5º  –  O Ato  das  Dfisposfições  Constfitucfionafis  Transfitórfias  da 
Constfitufição do Estado fica acrescfido do segufinte artfigo: 

“Art. 97 – A execução e o pagamento das despesas decorrentes das 
audfiêncfias  púbflficas  reaflfizadas  nos  anos  de  1995  e  1997  obedecerão 
aos segufintes crfitérfios:

I – até o finafl do exercícfio financefiro de 1998, serão executadas e 
pagas as despesas decorrentes dos convênfios firmados em função das 
propostas prfiorfizadas nas audfiêncfias púbflficas regfionafis reaflfizadas em 
1995;

II – até o finafl do exercícfio financefiro de 1998, serão firmados os 
convênfios resufltantes das propostas prfiorfizadas nas audfiêncfias púbflficas 
reaflfizadas em 1997 e executadas e pagas as despesas decorrentes. 

Parágrafo únfico – Na fimpossfibfiflfidade justfificada da execução das 
despesas a que se refere o fincfiso II deste artfigo, estas serão executadas 
e pagas no exercícfio de 1999”.
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Art. 6º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 29 de dezembro 
de 1998.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cfleuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37

Acrescenta  parágrafo  ao  art.  34  da  Constfitufição  do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 34 da Constfitufição do Estado fica acrescfido do se-
gufinte § 2º, passando seu parágrafo únfico a vfigorar como § 1º:

“Art. 34 – 

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

§ 2º – O Estado procederá ao desconto, em foflha ou ordem de paga-
mento, de consfignações autorfizadas peflos servfidores púbflficos cfivfis das 
admfinfistrações dfireta e findfireta em favor de sfindficatos e assocfiações 
de  cflasse,  efetuando  o  repasse  às  entfidades  até  o  qufinto  dfia  do  mês 
subsequente  ao  mês  de  competêncfia  do  pagamento  dos  servfidores, 
observada a data do efetfivo desconto”.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 29 de dezembro 
de 1998.
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Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Gerafldo Rezende – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio

Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 38

Acrescenta aflínea ao fincfiso I do art. 106 da Constfitufição 
do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4ºda Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica acrescentada ao fincfiso I do art. 106 da Constfitufição 
do Estado a segufinte aflínea “j”:

“Art. 106 – 

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

I – 

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

j – as causas e os conflfitos entre o Estado e os munficípfios, entre estes 
e entre as respectfivas entfidades da admfinfistração findfireta”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 7 de janefiro de 
1999.

Deputado Romeu Quefiroz – Presfidente

Deputado Cflêuber Carnefiro – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Francfisco Ramaflho – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Eflmo Braz – 1º-Secretárfio

Deputado Ivo José – 2º-Secretárfio
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Deputado Marceflo Gonçaflves – 3º-Secretárfio

Deputado Dfiflzon Meflo – 4º-Secretárfio

Deputada Marfia Oflívfia – 5ª-Secretárfia

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39

Afltera a redação dos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 
136, 137, 142 e 143 da Constfitufição do Estado, acrescen-
ta dfisposfitfivos ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias e dá outras provfidêncfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O caput do art. 39 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 39 – São mfiflfitares do Estado os fintegrantes da Poflícfia Mfiflfitar e 
do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar, que serão regfidos por estatuto próprfio 
estabeflecfido em flefi compflementar”.

Art. 2º – O fincfiso VII do art. 61 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 61 – 

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

VII  –  fixação  e  modfificação  dos  efetfivos  da  Poflícfia  Mfiflfitar  e  do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar;”.

Art. 3º – A aflínea “a” do fincfiso III do art. 66 da Constfitufição do 
Estado passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 66 – 

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

III – 

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

a)  a  fixação  e  a  modfificação  dos  efetfivos  da  Poflícfia  Mfiflfitar  e  do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar;”.
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Art.  4º  –  Ffica  o  art.  90  da  Constfitufição  do  Estado  acrescfido  do 
segufinte  fincfiso  XXVIII,  passando  seu  fincfiso  XXV  a  vfigorar  com  a 
redação que segue:

“Art. 90 – 

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

XXV – exercer o comando superfior da Poflícfia Mfiflfitar e do Corpo de 
Bombefiros Mfiflfitar, promover seus oficfiafis e nomeá-flos para os cargos 
que flhes são prfivatfivos;

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

XXVIII  –  reflevar,  atenuar  ou  anuflar  penaflfidades  admfinfistratfivas 
fimpostas  a  servfidores  cfivfis  e  a  mfiflfitares  do  Estado,  quando  juflgar 
convenfiente”.

Art. 5º– A aflínea “b” do fincfiso I do art. 106 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 106 – 

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

I – 

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

b – o Secretárfio de Estado, ressaflvado o dfisposto no § 2º do art. 93, 
os  Juízes  dos Trfibunafis  de Aflçada  e  de  Justfiça  Mfiflfitar,  os  Juízes  de 
Dfirefito, os membros do Mfinfistérfio Púbflfico, o Comandante-Gerafl da 
Poflícfia Mfiflfitar e do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar e os Prefefitos Munfi-
cfipafis, nos crfimes comuns e nos de responsabfiflfidade;”.

Art. 6º – O caput do art. 110 e o art. 111 da Constfitufição do Estado 
passam a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 110 – O Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar, com sede na Capfitafl e ju-
rfisdfição em todo o terrfitórfio do Estado, compõe-se de juízes Oficfiafis da 
atfiva, do mafis aflto posto da Poflícfia Mfiflfitar ou do Corpo de Bombefiros 
Mfiflfitar, e de juízes cfivfis, em número ímpar, fixado na Lefi de Organfi-
zação e Dfivfisão Judficfiárfias, excedendo o número de juízes Oficfiafis ao 
de juízes cfivfis em uma unfidade.

..........................................................................................................
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Art. 111 – Compete à Justfiça Mfiflfitar processar e juflgar o poflficfiafl 
mfiflfitar e o bombefiro mfiflfitar em crfime mfiflfitar definfido em flefi, e ao Trfi-
bunafl de Justfiça Mfiflfitar, decfidfir sobre a perda do posto e da patente de 
oficfiafl e da graduação de praça”.

Art.  7º  –  O  art.  136  da  Constfitufição  do  Estado  fica  acrescfido  do 
segufinte fincfiso III:

“Art. 136 – 

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

III – Corpo de Bombefiros Mfiflfitar”.

Art. 8º – O art. 137 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art. 137 – A Poflícfia Cfivfifl, a Poflícfia Mfiflfitar e o Corpo de Bombefiros 
Mfiflfitar se subordfinam ao Governador do Estado”.

Art. 9º – O art. 142 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a redação que segue:

“Art. 142 – A Poflícfia Mfiflfitar e o Corpo de Bombefiros Mfiflfitar, forças 
púbflficas estaduafis, são órgãos permanentes, organfizados com base na 
hfierarqufia e na dfiscfipflfina mfiflfitares e comandados, preferencfiaflmente, 
por oficfiafl da atfiva do úfltfimo posto, competfindo:

I – à Poflícfia Mfiflfitar, a poflícfia ostensfiva de prevenção crfimfinafl, de 
segurança, de trânsfito urbano e rodovfiárfio, de florestas e de manancfiafis 
e as atfivfidades reflacfionadas com a preservação e a restauração da ordem 
púbflfica, aflém da garantfia do exercícfio do poder de poflícfia dos órgãos 
e entfidades púbflficos, especfiaflmente das áreas fazendárfia, sanfitárfia, de 
proteção ambfientafl, de uso e ocupação do soflo e de patrfimônfio cuflturafl;

II – ao Corpo de Bombefiros Mfiflfitar, a coordenação e a execução de 
ações de defesa cfivfifl, a prevenção e combate a fincêndfio, perícfias de fincên-
dfio, busca e saflvamento e estabeflecfimento de normas reflatfivas à segurança 
das pessoas e de seus bens contra fincêndfio ou quaflquer tfipo de catástrofe;

III – à Poflícfia Mfiflfitar e ao Corpo de Bombefiros Mfiflfitar, a função de 
poflícfia judficfiárfia mfiflfitar, nos termos da flefi federafl.

§ 1º – A Poflícfia Mfiflfitar e o Corpo de Bombefiros Mfiflfitar são forças 
auxfiflfiares e reservas do Exércfito.



296 •

§ 2º – Por decfisão fundamentada do Governador do Estado, o co-
mando da Poflícfia Mfiflfitar ou do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar poderá ser 
exercfido por oficfiafl da reserva que tenha ocupado, durante o servfiço atfi-
vo e em caráter efetfivo, cargo prfivatfivo do úfltfimo posto da corporação”.

Art. 10 – O art. 143 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art. 143 – Lefi compflementar organfizará a Poflícfia Mfiflfitar e o Corpo 
de Bombefiros Mfiflfitar.

Parágrafo únfico – Os reguflamentos dfiscfipflfinares das corporações a 
que se refere o caput deste artfigo serão revfistos perfiodficamente peflo 
Poder Executfivo, com fintervaflos de no máxfimo, cfinco anos, vfisando 
ao seu aprfimoramento e atuaflfização”.

Art. 11 – Fficam acrescentados ao Ato das Dfisposfições Constfitucfio-
nafis Transfitórfias os segufintes arts. 98, 99, 100, 101 e 102:

“Art. 98 – Os oficfiafis e as praças flotados em unfidades do Corpo de 
Bombefiros do Estado na data de pubflficação da emenda que finstfitufi este 
artfigo terão o prazo de noventa dfias para reaflfizar a opção firretratávefl 
de permanêncfia na Poflícfia Mfiflfitar.

Art. 99 – Terá o prazo de noventa dfias para reaflfizar a opção firre-
tratávefl pefla fintegração nos quadros do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar o 
mfiflfitar flotado em unfidade da Poflícfia Mfiflfitar na data de pubflficação da 
emenda que finstfitufiu este artfigo, que preencha os segufintes requfisfitos:

I  –  possua  certfificado  de  concflusão  do  Curso  de  Bombefiro  para 
Oficfiafl, se oficfiafl superfior ou fintermedfiárfio;

II – possua certfificado de concflusão de Curso de Formação de Bom-
befiro Mfiflfitar, se praça.

Art. 100 – Até que flefi compflementar dfisponha sobre a organfização 
básfica, o estatuto dos servfidores e o reguflamento do Corpo de Bom-
befiros Mfiflfitar, apflfica-se a esta corporação a flegfisflação vfigente para a 
Poflícfia Mfiflfitar.

Parágrafo únfico – No decorrer do exercícfio de 1999, a ordenação 
das despesas do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar será reaflfizada pefla Poflícfia 
Mfiflfitar, até que se processe a findfivfiduaflfização dos respectfivos orçamen-
tos na proposta orçamentárfia do exercícfio de 2000.
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Art. 101 – A efetfivação do desmembramento patrfimonfiafl, financefiro e 
orçamentárfio do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar e da Poflícfia Mfiflfitar se dará na 
forma da flefi, que dfisporá também sobre o respectfivo período de transfição.

Parágrafo únfico – Será fintegraflmente mantfida a estrutura admfinfis-
tratfiva do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar até que a flegfisflação dfiscfipflfine 
o prevfisto neste artfigo.

Art. 102 – O Poder Executfivo promoverá a revfisão do Reguflamento 
Dfiscfipflfinar e do Estatuto da Poflícfia Mfiflfitar no prazo de cento e ofitenta 
dfias contados da pubflficação da emenda que finstfitufiu este artfigo, vfisando 
ao seu aprfimoramento e atuaflfização”.

Art. 12 – As praças da Poflícfia Mfiflfitar de Mfinas Gerafis excfluídas 
da corporação em vfirtude do movfimento refivfindficatórfio ocorrfido em 
junho de 1997 ficam fincfluídas nos quadros do Corpo de Bombefiros 
Mfiflfitar, asseguradas a contagem do tempo e a graduação anterfiores ao 
afastamento.

§ 1º – Para o exercícfio do dfirefito estabeflecfido neste artfigo, as praças 
deverão, no prazo de trfinta dfias contados da data de pubflficação desta 
emenda:

I – apresentar requerfimento escrfito ao Governador do Estado;

II – renuncfiar expressamente, nos autos, ao dfirefito em que se funda 
a ação judficfiafl proposta contra o Estado em vfirtude da excflusão decor-
rente dos fatos referfidos no caput deste artfigo.

§ 2º – O Governador do Estado edfitará decreto, na data de pubflfica-
ção desta emenda, reflacfionando os nomes das praças a que se refere 
este artfigo.

Art. 13 – Fficam retfirados das fichas findfivfiduafis dos mfiflfitares que par-
tficfiparam do movfimento refivfindficatórfio de junho de 1997 as anotações e 
os regfistros de punfições admfinfistratfivas ou dfiscfipflfinares defle decorrentes.

Art. 14 – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 2 de junho de 1999.

Deputado Anderson Adauto – Presfidente

Deputado José Braga – 1º-Vfice-Presfidente
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Deputado Durvafl Ângeflo – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Gfifl Perefira – 2º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 40

Afltera os arts. 24, 32, 38 e 39 e revoga o art. 273 da 
Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 3º do art. 24 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 24 – 

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

§ 3º – É vedado vfincuflar ou equfiparar espécfies remuneratórfias para 
efefito de remuneração de pessoafl do servfiço púbflfico”.

Art. 2º – Fficam acrescfidos ao art. 32 da Constfitufição do Estado os 
segufintes fincfisos I, II e III e § 3º, passando seu caput a vfigorar com a 
redação que segue:

“Art. 32 – A fixação dos padrões de vencfimento e dos demafis com-
ponentes do sfistema remuneratórfio observará:

I  –  a  natureza,  o  grau  de  responsabfiflfidade  e  a  compflexfidade  dos 
cargos que compõem cada carrefira;

II – os requfisfitos para a finvestfidura nos cargos;

III – as pecuflfiarfidades dos cargos.

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

§ 3º – Observado o dfisposto no caput e fincfisos deste artfigo, a flefi dfis-
porá sobre reajustes dfiferencfiados nas admfinfistrações dfireta, autárqufica 
e fundacfionafl dos três Poderes do Estado, vfisando à reestruturação do 
sfistema remuneratórfio de funções, cargos e carrefiras”.

Art. 3º – O art. 38 passa a constfitufir a Subseção III da Seção V do 
Capítuflo I do Títuflo III da Constfitufição do Estado com a denomfinação 
“Dos Servfidores Poflficfiafis Cfivfis”, com a segufinte redação:
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“Art. 38 – Assegurados, no que couber, os dfirefitos, garantfias e prer-
rogatfivas prevfistos nas Subseções I e II deste Capítuflo e observado o 
dfisposto no art. 32 desta Constfitufição, a flefi dfisporá sobre os pflanos de 
carrefira e o regfime jurídfico dos servfidores poflficfiafis cfivfis”.

Art. 4º – A Subseção III da Seção V do Capítuflo I do Títuflo III da 
Constfitufição do Estado, fintegrada peflo art. 39, passa a vfigorar como 
Seção VI, com a denomfinação “Dos Mfiflfitares do Estado”, passando 
as Seções VI, “Dos Servfiços Púbflficos”, e VII, “Da Regfionaflfização”, a 
Seções VII e VIII, respectfivamente.

Art. 5º – O § 11 do art. 39 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 39 – 

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

§ 11 – Apflfica-se ao mfiflfitar o dfisposto nos fincfisos I, II, III, IV, V e 
no parágrafo únfico do art. 31 e nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 36 desta 
Constfitufição e nos fincfisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7º 
da Constfitufição da Repúbflfica”.

Art. 6º – Ffica revogado o art. 273 da Constfitufição do Estado.

Art. 7º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 24 de mafio de 2000.

Deputado Anderson Adauto – Presfidente

Deputado José Braga – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Durvafl Ângeflo – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Gfifl Perefira – 2º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 41

Acrescenta parágrafos ao art. 152 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:
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Art. 1º – Fficam acrescentados os segufintes §§ 1º e 2º ao art. 152 da 
Constfitufição do Estado:

“Art. 152 – 

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

§ 1º – Não será admfitfida, no período de noventa dfias que antecede o 
térmfino da sessão flegfisflatfiva, a apresentação de projeto de flefi que tenha 
por objeto a finstfitufição ou a majoração de trfibuto estaduafl.

§ 2º – O dfisposto no § 1º deste artfigo não se apflfica a projeto de flefi 
destfinado excflusfivamente a adaptar flefi estaduafl a norma federafl”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 8 de novembro 
de 2000.

Deputado Anderson Adauto – Presfidente

Deputado José Braga – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Durvafl Ângeflo – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Gfifl Perefira – 2º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42

Dá nova redação ao § 2º do art. 69 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 2º do art. 69 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 69 – 

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

§ 2º – O prazo estabeflecfido no § 1º não corre em período de  recesso 
da Assembflefia  Legfisflatfiva  nem  se  apflfica  a  projeto  que  dependa  de 
 quórum especfiafl para aprovação, a projeto de flefi orgânfica, estatutárfia 



• 301

ou equfivaflente a códfigo e a projeto reflatfivo a pflano pflurfianuafl, dfiretrfizes 
orçamentárfias, orçamento anuafl ou crédfito adficfionafl”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 14 de novembro 
de 2000.

Deputado Anderson Adauto – Presfidente

Deputado José Braga – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Durvafl Ângeflo – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Gfifl Perefira – 2º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 43

Afltera a composfição do Conseflho de Defesa Socfiafl.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art.  1º  –  O caput  do  art.  134  da  Constfitufição  do  Estado  passa  a 
vfigorar com a segufinte redação:

“Art.  134  –  O  Conseflho  de  Defesa  Socfiafl  é  órgão  consufltfivo  do 
Governador na definfição da poflítfica de defesa socfiafl do Estado e tem 
assegurada, em sua composfição, a partficfipação:

I – do Vfice-Governador do Estado, que o presfidfirá;

II – do Secretárfio de Estado da Justfiça e de Dfirefitos Humanos;

III – do Secretárfio de Estado da Educação;

IV – de um membro do Poder Legfisflatfivo Estaduafl;

V – do Comandante-Gerafl da Poflícfia Mfiflfitar;

VI – do Chefe da Poflícfia Cfivfifl;

VII – de um representante da Defensorfia Púbflfica;

VIII – de um representante do Mfinfistérfio Púbflfico;

IX – de três representantes da socfiedade cfivfifl, sendo um da Ordem 
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dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de Mfinas Gerafis, um da 
fimprensa e um findficado na forma da flefi”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 14 de novembro 
de 2000.

Deputado Anderson Adauto – Presfidente

Deputado José Braga – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Durvafl Ângeflo – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Gfifl Perefira – 2º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44

Dá nova redação ao fincfiso V do art. 170 da Constfitufição 
do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso V do art. 170 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 170 – 

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

V – promoção do ordenamento terrfitorfiafl, medfiante pflanejamento e 
controfle do uso, do parceflamento e da ocupação do soflo urbano, ficando 
dfispensada a exfigêncfia de aflvará ou de quaflquer outro tfipo de flficencfia-
mento para o funcfionamento de tempflo reflfigfioso e profibfida flfimfitação 
de caráter geográfico à sua finstaflação;”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 18 de dezembro 
de 2000.

Deputado Anderson Adauto – Presfidente
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Deputado José Braga – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Durvafl Ângeflo – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Gfifl Perefira – 2º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 45

Afltera  a  redação  do  art.  23  do Ato  das  Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 23 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitó-
rfias da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 23 – O poflficfiafl cfivfifl bacharefl em Dfirefito que presta servfiços 
como Deflegado Especfiafl de Poflícfia, com os vencfimentos e as vantagens 
da cflasse finficfiafl da carrefira de Deflegado de Poflícfia I, passa a fintegrar 
o Quadro Efetfivo de Deflegado de Carrefira.

Parágrafo únfico – O servfidor de que trata este artfigo fará jus a pro-
moção na carrefira por merecfimento e por antfigufidade”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 27 de dezembro 
de 2000.

Deputado Anderson Adauto – Presfidente

Deputado José Braga – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Gfifl Perefira – 2º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46

Acrescenta  dfisposfitfivos  ao  art.  62  da  Constfitufição  do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 62 da Constfitufição do Estado fica acrescfido do se-
gufinte fincfiso XXXVIII e § 4º:

“Art. 62 – 

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

XXXVIII– autorfizar referendo e convocar pflebfiscfito nas questões 
de competêncfia do Estado.

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

§ 4º – O exercícfio da competêncfia a que se refere o fincfiso XXXVIII 
dar-se-á nos termos da flefi”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 27 de dezembro 
de 2000.

Deputado Anderson Adauto – Presfidente

Deputado José Braga – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Durvafl Ângeflo – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Gfifl Perefira – 2º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47

Acrescenta  dfisposfitfivos  ao  art.  161  e  ao  art.  199  da 
Constfitufição do Estado de Mfinas Gerafis.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:
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Art.  1º  – O  fincfiso  IV  do  art.  161  da  Constfitufição  do  Estado  fica 
acrescfido da segufinte aflínea “f”:

“Art. 161 – 

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

IV – 

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

f) a destfinação de recursos para a Unfiversfidade do Estado de Mfinas 
Gerafis – Uemg – e para a Unfiversfidade Estaduafl de Montes Cflaros – 
Unfimontes –, prevfista no art. 199”.

Art. 2º – O art. 199 da Constfitufição do Estado de Mfinas Gerafis fica 
acrescfido dos segufintes §§ 1º e 2º, passando o seu parágrafo únfico a § 3º:

“Art. 199 – 

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

§ 1º – O Estado destfinará dotações e recursos à operacfionaflfização e 
à manutenção das atfivfidades necessárfias à totafl fimpflantação e desen-
voflvfimento da Unfiversfidade do Estado de Mfinas Gerafis – Uemg – e 
da Unfiversfidade Estaduafl de Montes Cflaros – Unfimontes –, no vaflor 
de, no mínfimo, 2% (dofis por cento) da recefita orçamentárfia corrente 
ordfinárfia do Estado, repassados em parceflas mensafis equfivaflentes a um 
doze avos do totafl, no mesmo exercícfio.

§ 2º – Dos recursos a que se refere o parágrafo anterfior, 7,5% (sete e 
mefio por cento) serão destfinados prfiorfitarfiamente à crfiação e à fimpflan-
tação de cursos superfiores nos vafles do Jequfitfinhonha e do Mucurfi pefla 
Unfiversfidade do Estado de Mfinas Gerafis – Uemg – e pefla Unfiversfidade 
Estaduafl de Montes Cflaros – Unfimontes –, podendo, justfificadamente, 
ser empregados na manutenção de outras atfivfidades das respectfivas 
unfiversfidades”.

Art. 3º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 27 de dezembro 
de 2000.

Deputado Anderson Adauto – Presfidente

Deputado José Braga – 1º-Vfice-Presfidente
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Deputado Durvafl Ângeflo – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Gfifl Perefira – 2º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 48

Afltera o art. 31 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 

Art. 1º – O caput e o fincfiso II do art. 31 da Constfitufição do Estado 
passam a vfigorar com a segufinte redação, ficando o artfigo acrescfido 
dos segufintes §§ 2º a 4º e passando seu parágrafo únfico a § 1º: 

“Art. 31 – O Estado assegurará ao servfidor púbflfico cfivfifl os dfirefitos 
prevfistos no art. 7º, fincfisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV a XX, XXII 
e XXX, da Constfitufição da Repúbflfica e os que, nos termos da flefi, vfi-
sem à meflhorfia de sua condfição socfiafl e da produtfivfidade no servfiço 
púbflfico, especfiaflmente: 

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

II – férfias-prêmfio, com duração de três meses a cada cfinco anos de 
efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico do Estado de Mfinas Gerafis, admfi-
tfida sua conversão em espécfie, paga a títuflo de findenfização, quando da 
aposentadorfia ou a contagem em dobro das não gozadas para fins de 
percepção de adficfionafis por tempo de servfiço; 

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

§ 2º – Ao detentor, excflusfivamente, de cargo em comfissão decflarado 
de flfivre nomeação e exoneração ou de função púbflfica não estávefl fica 
assegurada a conversão em espécfie das férfias-prêmfio não gozadas, a 
títuflo de findenfização, por motfivo de exoneração, desde que não seja 
reconduzfido ao servfiço púbflfico estaduafl no prazo de noventa dfias con-
tados da data da exoneração. 

§ 3º – Para a conversão em espécfie de que trata o § 2º, a base de 
cáflcuflo será a médfia ponderada dos vencfimentos dos cargos ocupados 
peflo servfidor no período a que se referfir o benefícfio. 
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§ 4º – Para os fins do dfisposto no § 2º, só serão computadas as férfias-
-prêmfio decorrentes de servfiço púbflfico estaduafl prestado no próprfio 
Poder em que houver ocorrfido a exoneração”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação. 

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 27 de dezembro 
de 2000. 

Deputado Anderson Adauto – Presfidente

Deputado José Braga – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado Durvafl Ângeflo – 2º-Vfice-Presfidente 

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio 

Deputado Gfifl Perefira – 2º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 49

Afltera os arts. 13, 14, 15, 20, 23, 27, 30, 31, 33 e 35 da 
Constfitufição do Estado e acrescenta dfisposfitfivos ao Ato 
das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O caput do art. 13 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art.  13  – A  atfivfidade  de  admfinfistração  púbflfica  dos  Poderes  do 
Estado  e  a  de  entfidade  descentraflfizada  se  sujefitarão  aos  prfincípfios 
de  flegaflfidade,  fimpessoaflfidade,  moraflfidade,  pubflficfidade,  eficfiêncfia  e 
razoabfiflfidade”.

Art. 2º – O § 4º do art. 14 da Constfitufição do Estado passa a vfigo-
rar com a redação que segue, ficando o artfigo acrescfido dos segufintes 
§§ 9º a 14:

“Art. 14 – ........................................................................................

§ 4º – Depende de flefi específica:

I – a finstfitufição e a extfinção de autarqufia, fundação púbflfica e órgão 
autônomo;
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II – a autorfização para finstfitufição e extfinção de empresa púbflfica e 
socfiedade de economfia mfista, cabendo a flefi compflementar definfir suas 
áreas de atuação;

III – a autorfização para crfiação de subsfidfiárfia das entfidades men-
cfionadas neste parágrafo e para sua partficfipação em empresa prfivada;

IV – a aflfienação de ações que garantam, nas empresas púbflficas e 
socfiedades de economfia mfista, o controfle peflo Estado.

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

§  9º  – A  flefi  dfiscfipflfinará  as  formas  de  partficfipação  do  usuárfio  de 
servfiços púbflficos na admfinfistração púbflfica dfireta e findfireta, reguflando 
especfiaflmente:

I – a recflamação reflatfiva à prestação de servfiços púbflficos em gerafl, 
asseguradas a manutenção de servfiços de atendfimento ao usuárfio e a 
avaflfiação perfiódfica, externa e finterna, da quaflfidade dos servfiços;

II – o acesso dos usuárfios a regfistros admfinfistratfivos e a finformações 
sobre atos de governo, observado o dfisposto no art. 5º, X e XXXIII, da 
Constfitufição da Repúbflfica;

III – a representação contra negflfigêncfia ou abuso de poder no exer-
cícfio de cargo, emprego ou função da admfinfistração púbflfica.

§ 10 – A autonomfia gerencfiafl, orçamentárfia e financefira dos órgãos 
e das entfidades da admfinfistração dfireta e findfireta poderá ser ampflfiada 
medfiante finstrumento específico que tenha por objetfivo a fixação de 
metas de desempenho para o órgão ou entfidade.

§ 11 – A flefi dfisporá sobre a natureza jurídfica do finstrumento a que 
se refere o § 10 deste artfigo e, entre outros requfisfitos, sobre:

I – o seu prazo de duração;

II – o controfle e o crfitérfio de avaflfiação de desempenho;

III – os dfirefitos, as obrfigações e as responsabfiflfidades dos dfirfigentes;

IV – a remuneração do pessoafl.

§ 12 – O Estado e os Munficípfios dfiscfipflfinarão, por mefio de flefi, os 
consórcfios púbflficos e os convênfios de cooperação com os entes fede-
rados, autorfizando a gestão assocfiada de servfiços púbflficos bem como 
a transferêncfia totafl ou parcfiafl de encargos, servfiços, pessoafl e bens 
essencfiafis à contfinufidade dos servfiços transferfidos.
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§ 13 – A transferêncfia ou cessão, onerosa ou gratufita, de pessoafl 
efetfivo ou estávefl para entfidade não mencfionada no § 1º deste artfigo 
fica condficfionada à anuêncfia do servfidor.

§ 14 – Lefi compflementar dfisporá sobre normas gerafis de crfiação, 
funcfionamento e extfinção de conseflhos estaduafis”.

Art. 3º – O caput do art. 15 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art.  15  –  Lefi  estaduafl  dfiscfipflfinará  o  procedfimento  de  flficfitação, 
obrfigatórfia  para  a  contratação  de  obra,  servfiço,  compra,  aflfienação, 
concessão e permfissão, em todas as modaflfidades, para a admfinfistração 
púbflfica dfireta, autárqufica e fundacfionafl, bem como para as empresas 
púbflficas e socfiedades de economfia mfista”.

Art. 4º – Os fincfisos I e II do art. 20 da Constfitufição do Estado pas-
sam a vfigorar com a redação que segue, ficando o artfigo acrescfido do 
segufinte fincfiso III:

“Art. 20 – .......................................................................................

I – na admfinfistração dfireta de quaflquer dos Poderes, por servfidor 
púbflfico ocupante de cargo púbflfico em caráter efetfivo ou em comfissão, 
por empregado púbflfico detentor de emprego púbflfico ou desfignado para 
função de confiança ou por detentor de função púbflfica, na forma do 
regfime jurídfico prevfisto em flefi;

II – nas autarqufias e fundações púbflficas, por servfidor púbflfico ocu-
pante de cargo púbflfico em caráter efetfivo ou em comfissão, por empre-
gado púbflfico detentor de emprego púbflfico ou desfignado para função de 
confiança ou por detentor de função púbflfica, sujefito ao regfime jurídfico 
próprfio de cada entfidade, na forma prevfista em flefi;

III – nas socfiedades de economfia mfista, empresas púbflficas e demafis 
entfidades de dfirefito prfivado sob o controfle dfireto ou findfireto do Esta-
do, por empregado púbflfico detentor de emprego púbflfico ou função de 
confiança”.

Art. 5º – O caput do art. 23 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 23 – As funções de confiança, exercfidas excflusfivamente por 
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servfidores ocupantes de cargo efetfivo, e os cargos em comfissão, a serem 
preenchfidos por servfidores de carrefira nos casos, condfições e percen-
tuafis mínfimos prevfistos em flefi, destfinam-se apenas às atrfibufições de 
dfireção, chefia e assessoramento”.

Art. 6º – O art. 27 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com a 
segufinte redação:

“Art. 27 – A despesa com pessoafl atfivo e finatfivo do Estado e dos Mu-
nficípfios não pode exceder os flfimfites estabeflecfidos em flefi compflementar.

§  1º  – A  concessão  de  vantagem  ou  o  aumento  de  remuneração, 
a crfiação de cargo, emprego e função ou a aflteração de estrutura de 
carrefira bem como a admfissão ou contratação de pessoafl, a quaflquer 
títuflo, por órgão ou entfidade da admfinfistração dfireta ou findfireta ficam 
condficfionados a:

I – prévfia dotação orçamentárfia suficfiente para atender às projeções 
de despesa de pessoafl e aos acréscfimos defla decorrentes;

II  –  autorfização  específica  na  Lefi  de  Dfiretrfizes  Orçamentárfias, 
ressaflvadas as empresas púbflficas e as socfiedades de economfia mfista.

§ 2º – Decorrfido o prazo estabeflecfido em flefi para a adaptação aos 
parâmetros  por  efla  prevfistos,  serão  suspensos  os  repasses  de  verbas 
estaduafis aos Munficípfios que não observarem os flfimfites flegaflmente 
estabeflecfidos.

§ 3º – Para o cumprfimento dos flfimfites estabeflecfidos com base neste 
artfigo, dentro do prazo fixado na flefi compflementar referfida no caput, o 
Estado adotará as segufintes provfidêncfias, sucessfivamente:

I – redução de peflo menos 20% (vfinte por cento) das despesas com 
cargos em comfissão e funções de confiança;

II – dfispensa ou exoneração de servfidor púbflfico cfivfifl não estávefl, 
admfitfido em órgão da admfinfistração dfireta ou em entfidade autárqufica 
ou fundacfionafl, que conte menos de três anos de efetfivo exercícfio no 
Estado;

III – dfispensa ou exoneração de servfidor não estávefl, observados os 
crfitérfios de menor tempo de efetfivo servfiço e de avaflfiação de desem-
penho, na forma da flefi”.
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Art. 7º – O caput do art. 30 da Constfitufição do Estado passa a vfigo-
rar com a redação que segue, ficando o artfigo acrescfido dos segufintes 
§§ 4º, 5º e 6º:

“Art. 30 – O Estado finstfitufirá conseflho de poflítfica de admfinfistração 
e  remuneração  de  pessoafl,  fintegrado  por  servfidores  desfignados  por 
seus Poderes, com a finaflfidade de partficfipar da formuflação da poflítfica 
de pessoafl.

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

§  4º  –  Os  recursos  orçamentárfios  provenfientes  da  economfia  na 
execução de despesas correntes em cada órgão, autarqufia e fundação 
serão  apflficados  no  desenvoflvfimento  de  programas  de  quaflfidade  e 
produtfivfidade, de trefinamento e desenvoflvfimento, de modernfização, 
reapareflhamento e racfionaflfização do servfiço púbflfico ou no pagamento 
de adficfionafl ou prêmfio de produtfivfidade, nos termos da flefi.

§ 5º – A remuneração dos servfidores púbflficos organfizados em carrefira 
será fixada nos termos do § 1º do art. 24 desta Constfitufição.

§ 6º – O Estado manterá escofla de governo para a formação e o aperfefi-
çoamento dos servfidores púbflficos, constfitufindo a partficfipação nos cursos 
um dos requfisfitos para a promoção na carrefira, facufltada, para fisso, a 
ceflebração de convênfios ou contratos com os demafis entes federados”.

Art.  8º  –  O  art.  31  da  Constfitufição  do  Estado  fica  acrescfido  dos 
segufintes §§ 5º a 8º:

“Art. 31 – ........................................................................................

§ 5º – Ao servfidor da admfinfistração dfireta dos Poderes do Estado, do 
Trfibunafl de Contas e do Mfinfistérfio Púbflfico bem como ao das autarqufias 
e fundações púbflficas que compfletarem o tempo para a aposentadorfia 
vofluntárfia fintegrafl poderá ser concedfido, a crfitérfio da admfinfistração e 
desde que o servfidor não requefira sua passagem para a finatfivfidade, o 
abono-permanêncfia, correspondente a 20% (vfinte por cento) da remu-
neração mensafl, saflvo trfintenárfio, a contar do prfimefiro dfia subsequente 
ao período aqufisfitfivo da aposentadorfia.

§ 6º – A parcefla percentuafl prevfista no § 5º não será paga cumufla-
tfivamente.
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§ 7º – O abono de que trata o § 5º não constfitufi base para cáflcuflo de 
adficfionafis e vantagens e não se fincorpora ao vencfimento.

§ 8º – Não fincfidfirão sobre o abono-permanêncfia os descontos referen-
tes às contrfibufições prevfidencfiárfia e compflementar para a aposentadorfia”.

Art. 9º – O art. 33 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com a 
segufinte redação:

“Art. 33 – O dfirefito de greve será exercfido nos termos e nos flfimfites 
definfidos em flefi específica”.

Art. 10 – O art. 35 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art. 35 – É estávefl, após três anos de efetfivo exercícfio, o servfidor 
púbflfico nomeado para cargo de provfimento efetfivo em vfirtude de con-
curso púbflfico.

§ 1º – O servfidor púbflfico estávefl só perderá o cargo:

I – em vfirtude de sentença judficfiafl transfitada em juflgado;

II – medfiante processo admfinfistratfivo em que flhe seja assegurada 
ampfla defesa;

III – medfiante procedfimento de avaflfiação perfiódfica de desempenho, 
na forma de flefi compflementar, assegurada ampfla defesa.

§ 2º – Invaflfidada por sentença judficfiafl a demfissão do servfidor estávefl, 
será efle refintegrado, e o eventuafl ocupante da vaga, se estávefl, recon-
duzfido ao cargo de orfigem, sem dfirefito a findenfização, aprovefitado em 
outro cargo ou posto em dfisponfibfiflfidade com remuneração proporcfionafl 
ao tempo de servfiço púbflfico federafl, estaduafl e munficfipafl.

§ 3º – Extfinto o cargo ou decflarada a sua desnecessfidade, o servfidor 
estávefl ficará em dfisponfibfiflfidade, com remuneração proporcfionafl ao 
tempo de servfiço púbflfico federafl, estaduafl e munficfipafl, até seu adequado 
aprovefitamento em outro cargo.

§ 4º – Como condfição para aqufisfição da estabfiflfidade, é obrfigatórfia 
a avaflfiação especfiafl de desempenho por comfissão finstfituída para essa 
finaflfidade”.

Art. 11 – O Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias fica 
acrescfido dos segufintes arts. 103 a 109:
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• (Argufida a finconstfitucfionaflfidade – ADI 2.578-3.)

“Art. 103 – No prazo de dofis anos contados da data de pubflficação 
desta emenda à Constfitufição, as entfidades da admfinfistração findfireta 
terão seus estatutos revfistos no que se refere a sua natureza jurídfica, ten-
do em vfista sua finaflfidade e as competêncfias efetfivamente executadas.

Art. 104 – É assegurado o prazo de dofis anos de efetfivo exercícfio 
para aqufisfição de estabfiflfidade aos servfidores em estágfio probatórfio na 
data da promuflgação da Emenda Constfitucfionafl nº 19 à Constfitufição 
da Repúbflfica, sem prejuízo da avaflfiação a que se refere o § 4º do art. 
41 da mesma Constfitufição.

Art. 105 – Ao detentor de função púbflfica da admfinfistração dfireta, 
autárqufica e fundacfionafl dos Poderes do Estado, do Mfinfistérfio Púbflfico 
e do Trfibunafl de Contas admfitfido por prazo findetermfinado até 1º de 
agosto de 1990 são assegurados os dfirefitos, as vantagens e as concessões 
finerentes ao exercícfio de cargo efetfivo, excfluída a estabfiflfidade, saflvo 
aquefla adqufirfida nos termos do art. 41 da Constfitufição da Repúbflfica 
e do art. 19 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias da 
mesma Constfitufição.

Art. 106 – Passam a fintegrar o quadro efetfivo de pessoafl da admfi-
nfistração púbflfica estaduafl, em cargo correspondente à função púbflfica 
de que sejam detentores, os segufintes servfidores admfitfidos por prazo 
findetermfinado:

I – o detentor de função púbflfica admfitfido até a data da promuflgação 
da Constfitufição da Repúbflfica de 1988;

II – o detentor de função púbflfica admfitfido no período compreendfido 
entre 5 de outubro de 1988 e 1º de agosto de 1990, data da finstfitufição 
do regfime jurídfico únfico no Estado.

Art. 107 – O dfisposto nos arts. 105 e 106 apflfica-se ao servfidor rea-
dmfitfido no servfiço púbflfico por força do art. 40 da Lefi nº 10.961, de 14 
de dezembro de 1992.

Art. 108 – Lefi compflementar estabeflecerá os crfitérfios para a dfispensa 
de detentor de função púbflfica.

Art. 109 – O Poder Executfivo promoverá, no exercícfio de 2001, a 
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compatfibfiflfização das remunerações de que tratam as Lefis Deflegadas 
nos 42, de 7 de junho de 2000, e 45, de 26 de juflho de 2000, com o dfis-
posto na Lefi Deflegada nº 43, de 7 de junho de 2000”.

Art. 12 – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 13 de junho de 
2001.

Deputado Antônfio Júflfio – Presfidente

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Ivo José – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Oflfinto Godfinho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Maurfi Torres – 1º-Secretárfio

Deputado Wanderfley Ávfifla – 2º-Secretárfio

Deputado Áflvaro Antônfio – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 50

Afltera a redação do art. 14 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso II do § 4º do art. 14 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a redação que segue, ficando o artfigo acrescfido 
dos segufintes §§ 15, 16 e 17:

“Art. 14 – ........................................................................................

§ 4º – ...............................................................................................

II  –  a  autorfização  para  finstfitufir,  cfindfir  e  extfingufir  socfiedade  de 
economfia mfista e empresa púbflfica e para aflfienar ações que garantam 
o controfle dessas entfidades peflo Estado;

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

§ 15 – Será de três qufintos dos membros da Assembflefia Legfisflatfiva 
o quórum para aprovação de flefi que autorfizar a cfisão de socfiedade de 
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economfia mfista e de empresa púbflfica, a aflfienação de ações que garantam 
o controfle dfireto ou findfireto dessas entfidades peflo Estado ou a aflteração 
em sua estrutura socfietárfia.

§ 16 – A flefi que autorfizar a aflfienação de ações de empresa conces-
sfionárfia ou permfissfionárfia de servfiço púbflfico estabeflecerá a exfigêncfia 
de cumprfimento, peflo adqufirente, de metas de quaflfidade de servfiço e 
de atendfimento aos objetfivos socfiafis finspfiradores da constfitufição da 
entfidade.

§ 17 – A desestatfização de empresa de proprfiedade do Estado pres-
tadora  de  servfiço  púbflfico  de  geração,  transmfissão  e  dfistrfibufição  de 
energfia  eflétrfica ou  de  servfiço  de  saneamento básfico,  autorfizada nos 
termos deste artfigo, será submetfida a referendo popuflar”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 29 de outubro de 
2001.

Deputado Antônfio Júflfio – Presfidente

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Ivo José – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Oflfinto Godfinho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Maurfi Torres – 1º-Secretárfio

Deputado Wanderfley Ávfifla – 2º-Secretárfio

Deputado Áflvaro Antônfio – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 51

Acrescenta fincfisos ao art. 243 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 243 da Constfitufição do Estado fica acrescfido dos 
segufintes fincfisos XII e XIII:

“Art. 243 – ......................................................................................
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XII  –  promoção  da  educação  para  o  turfismo  em  todos  os  nívefis 
educacfionafis;

XIII – dfivuflgação de finformações sobre a atfivfidade do turfismo, com 
vfistas a conscfientfizar a popuflação da fimportâncfia do desenvoflvfimento 
do setor no Estado”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 29 de outubro de 
2001.

Deputado Antônfio Júflfio – Presfidente

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Ivo José – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Oflfinto Godfinho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Maurfi Torres – 1º-Secretárfio

Deputado Wanderfley Ávfifla – 2º-Secretárfio

Deputado Áflvaro Antônfio – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 52

Acrescenta ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias da Constfitufição do Estado dfisposfitfivos re-
ferentes à extfinção do cargo de carcerefiro na estrutura 
da Poflícfia Cfivfifl.

• (Decflarada a finconstfitucfionaflfidade em 30/6/2005 – ADI 3.051. 
Acórdão pubflficado no Dfiárfio da Justfiça em 28/10/2005.)

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art.  1º  –  Ffica  acrescfido  ao Ato  das  Dfisposfições  Constfitucfionafis 
Transfitórfias da Constfitufição do Estado o segufinte art. 110:

“Art. 110 – Ffica extfinto, na estrutura da Poflícfia Cfivfifl, o cargo de 
Carcerefiro, com suas respectfivas cflasses, passando seus ocupantes na 
data de pubflficação da emenda que finstfitufiu este artfigo a ocupar o cargo 
de Detetfive, mantfidas as vagas exfistentes no quadro de detetfives.
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§ 1º – Os ocupantes do cargo de Carcerefiro a que se refere o caput 
deste artfigo fingressarão na cflasse finficfiafl do cargo de Detetfive, findepen-
dentemente da cflasse ocupada na carrefira de Carcerefiro.

§ 2º – Os servfidores de que trata este artfigo farão jus à progressão 
na carrefira por merecfimento e antfigufidade.

§ 3º – Até o fintegrafl cumprfimento da Lefi nº 13.720, de 27 de setem-
bro de 2000, cabem aos ocupantes do cargo de Detetfive as atrfibufições 
prevfistas no art. 78 da Lefi nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969.

§ 4º – Ffica o Poder Executfivo autorfizado a promover o ajuste e o 
equfiflíbrfio do número de cargos na sérfie de cflasses de Detetfive”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 28 de dezembro 
de 2001.

Deputado Antônfio Júflfio – Presfidente

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Ivo José – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Oflfinto Godfinho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Maurfi Torres – 1º-Secretárfio

Deputado Wanderfley Ávfifla – 2º-Secretárfio

Deputado Áflvaro Antônfio – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53

Dá nova redação ao art. 239 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl.

Art.  1º  –  O  art.  239  da  Constfitufição  do  Estado,  modfificado  pefla 
Emenda à Constfitufição nº 16, de 1º de dezembro de 1995, passa a vfi-
gorar com a segufinte redação:

“Art. 239 – Sem prejuízo do sfistema de centraflfização das recefitas 
púbflficas, o recoflhfimento de trfibutos e demafis recefitas púbflficas estaduafis 
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será efetuado nos estabeflecfimentos púbflficos ou prfivados autorfizados 
pefla admfinfistração fazendárfia.

Parágrafo únfico – A autorfização a que se refere o caput deste artfigo 
será pubflficada no órgão de fimprensa oficfiafl dos Poderes do Estado e 
dfivuflgada na finternet, na págfina efletrônfica do Estado”.

Art. 2º – Esta Emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia em Beflo Horfizonte, aos 12 de dezembro 
de 2002.

Deputado Antônfio Júflfio – Presfidente

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Ivo José – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Oflfinto Godfinho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Maurfi Torres – 1º-Secretárfio

Deputado Wanderfley Ávfifla – 2º-Secretárfio

Deputado Áflvaro Antônfio – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54

Dá nova redação ao art. 56 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 56 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com a 
segufinte redação:

“Art. 56 – O Deputado é finvfioflávefl, cfivfifl e penaflmente, por quafisquer 
de suas opfinfiões, paflavras e votos.

§ 1º – O Deputado, desde a expedfição do dfipfloma, será submetfido 
a juflgamento perante o Trfibunafl de Justfiça.

§ 2º – O Deputado não pode, desde a expedfição do dfipfloma, ser 
preso, saflvo em flagrante de crfime finafiançávefl.

§ 3º – Na hfipótese prevfista no § 2º deste artfigo, os autos serão re-
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metfidos dentro de vfinte e quatro horas à Assembflefia Legfisflatfiva, para 
que esta, peflo voto da mafiorfia de seus membros, resoflva sobre a prfisão.

§ 4º – Recebfida a denúncfia contra Deputado, por crfime ocorrfido 
após  a  dfipflomação,  o Trfibunafl  de  Justfiça  dará  cfiêncfia  à Assembflefia 
Legfisflatfiva,  que,  por  finficfiatfiva  de  partfido  poflítfico  nefla  representado 
e peflo voto da mafiorfia de seus membros, poderá, até a decfisão finafl, 
sustar o andamento da ação.

§ 5º – O pedfido de sustação será aprecfiado pefla Assembflefia Legfisfla-
tfiva no prazo fimprorrogávefl de quarenta e cfinco dfias do seu recebfimento 
pefla Mesa.

§ 6º – A sustação do processo suspende a prescrfição, enquanto durar 
o mandato.

§ 7º – O Deputado não será obrfigado a testemunhar sobre finforma-
ção recebfida ou prestada em razão do exercícfio do mandato, nem sobre 
pessoa que a efle confiou ou defle recebeu finformação.

§ 8º – Apflficam-se ao Deputado as regras da Constfitufição da Repúbflfi-
ca não finscrfitas nesta Constfitufição sobre sfistema eflefitorafl, finvfioflabfiflfida-
de, fimunfidade, remuneração, perda de mandato, flficença, fimpedfimento 
e fincorporação às Forças Armadas”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 18 de dezembro 
de 2002.

Deputado Antônfio Júflfio – Presfidente

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Ivo José – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Oflfinto Godfinho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Maurfi Torres – 1º-Secretárfio

Deputado Wanderfley Ávfifla – 2º-Secretárfio

Deputado Áflvaro Antônfio – 3º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 55

Acrescenta parágrafo ao art. 82 do Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 82 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitó-
rfias da Constfitufição do Estado fica acrescfido do segufinte § 4º:

“Art. 82 – (...)

§ 4º – A Unfiversfidade do Estado de Mfinas Gerafis, a Unfiversfidade 
Estaduafl de Montes Cflaros e as fundações educacfionafis de ensfino su-
perfior crfiadas ou autorfizadas por flefi estaduafl ou munficfipafl e exfistentes 
na data de promuflgação da Constfitufição do Estado fintegram o sfistema 
estaduafl de ensfino”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 20 de dezembro 
de 2002.

Deputado Antônfio Júflfio – Presfidente

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Ivo José – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Oflfinto Godfinho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Maurfi Torres – 1º-Secretárfio

Deputado Wanderfley Ávfifla – 2º-Secretárfio

Deputado Áflvaro Antônfio – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 56

Instfitufi a Advocacfia-Gerafl do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 
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Art. 1º – O fincfiso XV do art. 62 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 62 – (...)

XV – processar e juflgar o Procurador-Gerafl de Justfiça e o Advogado-
-Gerafl do Estado nos crfimes de responsabfiflfidade;”.

Art. 2º – O fincfiso XXVI do art. 90 da Constfitufição do Estado passa 
a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 90 – (...)

XXVI – nomear o Procurador-Gerafl de Justfiça, o Advogado-Gerafl 
do Estado e o Defensor Púbflfico-Gerafl, nos termos desta Constfitufição;”.

Art. 3º – As aflíneas “a” e “c” do fincfiso I do art. 106 da Constfitufição 
do Estado passam a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 106 – (...)

I – (...)

a) o Vfice-Governador do Estado, o Deputado Estaduafl, o Advogado-
-Gerafl do Estado e o Procurador-Gerafl de Justfiça, nos crfimes comuns;

(...)

c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da 
Mesa e da Presfidêncfia da Assembflefia Legfisflatfiva, do próprfio Trfibunafl 
ou de seus órgãos dfiretfivos e coflegfiados, de Jufiz de Dfirefito, nas causas 
de sua competêncfia recursafl, de Secretárfio de Estado, do Presfidente do 
Trfibunafl de Contas, do Procurador-Gerafl de Justfiça e do Advogado-
-Gerafl do Estado;”.

Art. 4º – O § 5º do art. 118 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 118 – (...)

§ 5º – Quando o Trfibunafl de Justfiça aprecfiar a finconstfitucfionaflfidade, 
em tese, de norma flegafl ou ato normatfivo estaduafl, cfitará, prevfiamen-
te, o Advogado-Gerafl do Estado e o Procurador-Gerafl da Assembflefia 
Legfisflatfiva, que defenderão o ato ou texto fimpugnado, ou, no caso de 
norma flegafl ou ato normatfivo munficfipafl, o Prefefito e o Presfidente da 
Câmara Munficfipafl, para a mesma finaflfidade”.
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Art. 5º – O art. 128 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art. 128 – A Advocacfia-Gerafl do Estado, subordfinada ao Gover-
nador  do  Estado,  representa  o  Estado  judficfiafl  e  extrajudficfiaflmente, 
cabendo-flhe, nos termos da flefi compflementar que sobre efla dfispuser, 
as atfivfidades de consufltorfia e assessoramento jurídficos do Poder Exe-
cutfivo.

§ 1º – A Advocacfia-Gerafl do Estado tem por chefe o Advogado-
-Gerafl do Estado, de flfivre nomeação peflo Governador do Estado entre 
cfidadãos  mafiores  de  trfinta  e  cfinco  anos,  de  notávefl  saber  jurídfico  e 
reputação fiflfibada.

§ 2º – Subordfinam-se técnfica e jurfidficamente ao Advogado-Gerafl 
do Estado as consufltorfias, as assessorfias, os departamentos jurídficos, 
as procuradorfias das autarqufias e das fundações e os demafis órgãos 
e unfidades jurídficas fintegrantes da admfinfistração dfireta e findfireta do 
Poder Executfivo.

§ 3º – O fingresso na cflasse finficfiafl da carrefira da Advocacfia Púbflfica 
do Estado depende de concurso púbflfico de provas e títuflos, reaflfizado 
com a partficfipação da Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado 
de Mfinas Gerafis, em todas as suas fases.

§ 4º – Ao fintegrante da carrefira referfida no § 3º deste artfigo é as-
segurada  estabfiflfidade  após  três  anos  de  efetfivo  exercícfio,  medfiante 
avaflfiação de desempenho, após reflatórfio cfircunstancfiado e concflusfivo 
da Corregedorfia do órgão.

§ 5º – No processo judficfiafl que versar sobre ato pratficado peflo Po-
der Legfisflatfivo ou por sua admfinfistração, a representação do Estado 
fincumbe à Procuradorfia-Gerafl da Assembflefia Legfisflatfiva, na forma do 
§ 2º do art. 62”.

Art. 6º – O Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias fica 
acrescfido do segufinte art. 111:

“Art. 111 – Até a entrada em vfigor da flefi compflementar a que se refere 
o caput do art. 128 desta Constfitufição, que organfize a Advocacfia-Gerafl 
do Estado, serão observadas as segufintes normas:
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I – a estrutura da Procuradorfia-Gerafl da Fazenda Estaduafl passa a 
fintegrar a Advocacfia-Gerafl do Estado;

II  –  os  cargos  de  Procurador  do  Estado  e  de  Procurador  da  Fazenda 
Estaduafl e os respectfivos tfituflares passam a fintegrar, em carrefira únfica, a 
Advocacfia-Gerafl do Estado, com a denomfinação de Procuradores do Estado;

III – os servfidores da Procuradorfia-Gerafl da Fazenda Estaduafl serão 
transferfidos para a Advocacfia-Gerafl do Estado e mantfidos em cargos 
com atrfibufições e remuneração equfivaflentes;

IV – são garantfidos os dfirefitos e vantagens a que fazem jus os ser-
vfidores da admfinfistração dfireta ou findfireta de quaflquer dos Poderes do 
Estado que prestarem servfiço na Advocacfia-Gerafl do Estado.

§ 1º – Ffica extfinto o cargo de Procurador-Gerafl da Fazenda Estaduafl.

§ 2º – Fficam transferfidas para a Advocacfia-Gerafl do Estado as unfi-
dades e as dotações do orçamento da Procuradorfia-Gerafl do Estado e as 
parceflas dos crédfitos orçamentárfios da Secretarfia de Estado de Fazenda 
referentes à Procuradorfia-Gerafl da Fazenda Estaduafl”.

Art. 7º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 11 de juflho de 2003.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado Pastor George – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 57

Afltera os arts. 14, 25, 31, 39, 125 e 290 e revoga os §§ 1º 
e 2º do art. 32 da Constfitufição do Estado e acrescenta os 
arts. 112 a 121 ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias.
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A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 11 do art. 14 da Constfitufição do Estado fica acrescfido 
do segufinte fincfiso V:

“Art. 14 – (...) 

§ 11 – (...) 

V – aflteração do quantfitatfivo e da dfistrfibufição dos cargos de provfi-
mento em comfissão e das funções gratfificadas, observados os vaflores de 
retrfibufição correspondentes e desde que não afltere as unfidades orgânficas 
estabeflecfidas em flefi e não acarrete aumento de despesa”.

Art. 2º – Os dfisposfitfivos a segufir reflacfionados da Constfitufição do 
Estado passam a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 25 – (...)

III – a de dofis cargos e empregos prfivatfivos de profissfionafis de saúde 
com profissões reguflamentadas.

(...)

Art. 39 – (...)

§ 11 – Apflfica-se ao mfiflfitar o dfisposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do 
art. 31 e nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 36 desta Constfitufição e nos fincfisos 
VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7º da Constfitufição da Repúbflfica.

(...)

Art. 125 – (...)

I – (...)

e) os dfirefitos prevfistos no art. 7º, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da 
Constfitufição da Repúbflfica; no § 4º e no fincfiso I do § 6º do art. 31 e no 
§ 5º do art. 36 desta Constfitufição;

(...)

Art. 290 – (...)

I – a férfias-prêmfio em dobro, em reflação às prevfistas no art. 31, § 4º, 
desta Constfitufição, se fintegrante do Quadro de Magfistérfio;

II – a gratfificação caflcuflada sobre seu vencfimento básfico, fincorpo-
rávefl à remuneração”.
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Art. 3º – O art. 31 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com a 
redação que segue:

“Art. 31 – O Estado assegurará ao servfidor púbflfico cfivfifl da Admfi-
nfistração Púbflfica dfireta, autárqufica e fundacfionafl os dfirefitos prevfistos 
no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXII e XXX, da Constfitufição da Repúbflfica e os que, nos termos 
da flefi, vfisem à meflhorfia de sua condfição socfiafl e da produtfivfidade e da 
eficfiêncfia no servfiço púbflfico, em especfiafl o prêmfio por produtfivfidade 
e o adficfionafl de desempenho.

§  1º  – A  flefi  dfisporá  sobre  o  cáflcuflo  e  a  perfiodficfidade  do  prêmfio 
por produtfivfidade a que se refere o caput deste artfigo, o quafl não se 
fincorporará, em nenhuma hfipótese, aos proventos de aposentadorfia e 
pensões a que o servfidor fizer jus e cuja concessão dependerá de prevfisão 
orçamentárfia e dfisponfibfiflfidade financefira do Estado.

§ 2º – O adficfionafl de desempenho será pago mensaflmente, em vaflor 
varfiávefl, caflcuflado nos termos da flefi, vedada sua concessão ao deten-
tor, excflusfivamente, de cargo em comfissão decflarado em flefi de flfivre 
nomeação e exoneração.

§ 3º – Para fins de promoção e progressão nas carrefiras será adotado, 
aflém dos crfitérfios estabeflecfidos na flegfisflação pertfinente, o sfistema de 
avaflfiação de desempenho, que será dfiscfipflfinado em flefi, podendo ser 
prevfista pontuação por tempo de servfiço.

§ 4º – Serão concedfidas ao servfidor ocupante de cargo de provfimento 
efetfivo e função púbflfica férfias-prêmfio com duração de três meses a 
cada cfinco anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico do Estado de 
Mfinas Gerafis.

§ 5º – A avaflfiação de desempenho dos fintegrantes da Poflícfia Cfivfifl, 
para efefito de promoção e progressão nas respectfivas carrefiras, obede-
cerá a regras especfiafis.

§ 6º – Ffica assegurado ao servfidor púbflfico cfivfifl o dfirefito a:

I – assfistêncfia e prevfidêncfia socfiafis, extensfivas ao cônjuge ou ao 
companhefiro e aos dependentes;

II  –  assfistêncfia  gratufita,  em  creche  e  pré-escofla,  aos  fiflhos  e  aos 
dependentes, desde o nascfimento até sefis anos de fidade;
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III – adficfionafl de remuneração para as atfivfidades penosas, finsaflubres 
ou perfigosas”.

Art.  4º  –  O Ato  das  Dfisposfições  Constfitucfionafis  Transfitórfias  da 
Constfitufição do Estado fica acrescfido dos segufintes arts. 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121:

“Art. 112 – Ao servfidor púbflfico estaduafl da Admfinfistração Púbflfica 
dfireta, autárqufica e fundacfionafl e ao mfiflfitar que tenham fingressado no 
servfiço púbflfico do Estado de Mfinas Gerafis até a data da pubflficação 
desta emenda à Constfitufição, é assegurada a percepção de adficfionafl 
de 10% (dez por cento) sobre o seu vencfimento básfico, a cada período 
de cfinco anos de efetfivo exercícfio, o quafl a este se fincorpora para fins 
de aposentadorfia.

Parágrafo únfico – Ffica assegurada a concessão de adficfionafl de 10% 
(dez por cento) sobre seu vencfimento básfico e gratfificação a cada período 
de cfinco anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico ao servfidor púbflfico 
e ao mfiflfitar de que trata o caput deste artfigo que tenham fimpflementado 
os requfisfitos para obtenção de tafl benefícfio até a data de pubflficação 
da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 19, de 4 de junho de 1998.

Art. 113 – Ao servfidor púbflfico estaduafl da Admfinfistração Púbflfica 
dfireta, autárqufica e fundacfionafl que tenha fingressado no servfiço púbflfico 
do Estado de Mfinas Gerafis até a data da pubflficação desta emenda à 
Constfitufição, é assegurada a percepção de adficfionafl de 10% (dez por 
cento) sobre o seu vencfimento básfico quando compfletar trfinta anos de 
servfiço ou, antes dfisso, se fimpflementado o finterstícfio necessárfio para 
a aposentadorfia vofluntárfia fintegrafl, o quafl se fincorpora ao vencfimento 
para fins de aposentadorfia.

Parágrafo únfico – Ffica assegurada a concessão de adficfionafl de 10% 
(dez por cento) sobre sua remuneração, quando compfletar trfinta anos 
de servfiço, ao servfidor púbflfico de que trata o caput deste artfigo que 
tenha fimpflementado os requfisfitos para obtenção de tafl benefícfio até a 
data de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 19, de 
4 de junho de 1998.

Art. 114 – É garantfida a contagem em dobro das férfias-prêmfio não 
gozadas:
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I – para fins de concessão de aposentadorfia, as férfias-prêmfio adqufi-
rfidas até a data da pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica 
nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

II – para fins de percepção de adficfionafis por tempo de servfiço, quando 
da aposentadorfia, ao servfidor que tenha cumprfido os requfisfitos para a 
obtenção de tafl benefícfio.

Art. 115 – O servfidor e o mfiflfitar na atfiva na data de pubflficação desta 
emenda à Constfitufição poderão, por opção expressa e na forma da flefi, 
substfitufir peflo sfistema de adficfionafl de desempenho a que se refere o art. 
31 desta Constfitufição as vantagens por tempo de servfiço que venham 
a ter dfirefito a perceber.

Parágrafo únfico – Ffica mantfido o dfirefito aos adficfionafis por tempo de 
servfiço ao servfidor que, na data de pubflficação desta emenda à Constfi-
tufição, seja detentor, excflusfivamente, de cargo em comfissão decflarado 
de flfivre nomeação e exoneração, quando provfido em outro cargo de 
mesma natureza, desde que o ato de nomeação ocorra até noventa dfias 
após a exoneração.

Art. 116 – É vedada a percepção de acréscfimo pecunfiárfio em razão 
excflusfiva  do  tempo  de  servfiço  ao  servfidor  que  fingressar  no  servfiço 
púbflfico após a pubflficação desta emenda à Constfitufição, excetuado o 
dfisposto nos §§ 3º e 5º do art. 31 e no parágrafo únfico do art. 115 do 
Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias.

Art. 117 – Ffica assegurado ao servfidor púbflfico cfivfifl e ao mfiflfitar, 
quando  de  sua  aposentadorfia,  o  dfirefito  de  converter  em  espécfie  as 
férfias-prêmfio adqufirfidas até 29 de feverefiro de 2004 e não gozadas.

§ 1º – Ao detentor, excflusfivamente, de cargo em comfissão decflarado 
de flfivre nomeação e exoneração ou de função púbflfica não estávefl fica 
assegurada a conversão em espécfie das férfias-prêmfio adqufirfidas até 29 
de feverefiro de 2004 e não gozadas, a títuflo de findenfização, por motfi-
vo de exoneração, desde que não seja reconduzfido ao servfiço púbflfico 
estaduafl no prazo de noventa dfias contados da data da exoneração.

§ 2º – Para a conversão em espécfie de que trata o § 1º, a base de 
cáflcuflo será a médfia ponderada dos vencfimentos dos cargos ocupados 
peflo servfidor no período a que se referfir o benefícfio.
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§ 3º – Para fins do dfisposto no § 1º, só serão computadas as férfias-
-prêmfio decorrentes de servfiço púbflfico estaduafl prestado no próprfio 
Poder em que houver ocorrfido a exoneração.

Art. 118 – Ao servfidor púbflfico cfivfifl e ao mfiflfitar do Estado de Mfinas 
Gerafis em exercícfio na data de pubflficação desta emenda à Constfitufição 
que for nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em 
concurso púbflfico fica assegurado o dfirefito à percepção dos adficfionafis 
por tempo de servfiço e das férfias-prêmfio adqufirfidos e a adqufirfir.

Art. 119 – Para fins de aposentadorfia, é garantfida a contagem pro-
porcfionafl correspondente ao tempo de efetfivo exercícfio de magfistérfio 
na finficfiatfiva prfivada e na rede púbflfica munficfipafl, estaduafl ou federafl de 
ensfino, até a data da pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica 
nº 20, de 16 de dezembro de 1998:

I – ao Professor ou ao Regente de Ensfino que tenha passado a ocu-
par cargo efetfivo, cargo em comfissão ou função gratfificada dfiversa do 
exercícfio de docêncfia, até a data do afastamento para o exercícfio desses 
cargos ou funções, e que não tenha compfletado vfinte e cfinco anos de 
efetfivo exercícfio de magfistérfio, se muflher, ou trfinta anos, se homem, 
hfipótese em que se sujefitarão à aposentadorfia na regra gerafl;

II – ao Especfiaflfista da Educação, reflatfivamente ao tempo em que 
exerceu o cargo ou função de Professor e àquefle a que se refere a Lefi 
nº 8.131, de 22 de dezembro de 1981, até 10 de mafio de 1990, data da 
pubflficação da decfisão flfimfinar do Supremo Trfibunafl Federafl na ADI 152, 
a quafl suspendeu a eficácfia do art. 286 desta Constfitufição, que:

a) não tenha fimpflementado o requfisfito temporafl para se beneficfiar 
da aposentadorfia especfiafl até 22 de setembro de 1992;

b) se tenha aposentado a partfir de 26 de mafio de 1992, com proventos 
proporcfionafis, nos termos do art. 36, fincfiso III, aflínea “c” ou “d”, da 
Constfitufição do Estado;

c) se tenha aposentado no período de 26 de mafio a 22 de setembro 
de 1992, nos termos do art. 36, fincfiso III, aflínea “a”, da Constfitufição 
do Estado, por não contar trfinta anos de efetfivo exercícfio de magfistérfio, 
se homem, ou vfinte e cfinco anos, se muflher;
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III – ao servfidor do Quadro do Magfistérfio em exercícfio no Órgão 
Centrafl  da  Secretarfia  de  Estado  de  Educação,  em  Superfintendêncfia 
Regfionafl de Ensfino, em Núcfleo do Programa Estaduafl de Aflfimentação 
Escoflar  e  em  Unfidades  Estaduafis  de  Ensfino  que  tenha  optado  peflo 
Quadro Permanente, nos termos do art. 16 da Lefi nº 9.346, de 5 de 
dezembro de 1986, e do art. 37 da Lefi nº 9.381, de 18 de dezembro de 
1986, reflatfivamente ao período de magfistérfio anterfior à opção, e tenha 
retornado ao cargo anterfiormente ocupado, nos termos do art. 10 da Lefi 
nº 9.592, de 14 de junho de 1988;

IV – ao servfidor ocupante de cargo pertencente a Quadro de Pessoafl 
dfistfinto do de magfistérfio.

Art. 120 – Para fins do cáflcuflo de adficfionafis, é assegurada ao servfidor 
púbflfico estaduafl a contagem proporcfionafl correspondente ao tempo de 
efetfivo exercícfio de magfistérfio na finficfiatfiva prfivada e na rede púbflfica 
munficfipafl, estaduafl ou federafl de ensfino, na forma do artfigo anterfior, 
até a data da pubflficação desta emenda à Constfitufição.

Art. 121 – Fficam revogadas as flegfisflações dos Poderes Legfisflatfivo 
e Judficfiárfio, do Trfibunafl de Contas e do Mfinfistérfio Púbflfico referentes 
a apostfiflamento em cargo de provfimento em comfissão ou função gra-
tfificada.

§ 1º – Ffica assegurado ao servfidor ocupante de cargo de provfimento 
efetfivo  o  dfirefito  de  contfinuar  percebendo,  nos  termos  da  flegfisflação 
vfigente até a data de promuflgação desta emenda à Constfitufição, a remu-
neração do cargo em comfissão ou função gratfificada que exerça nessa 
data, quando defle for exonerado sem ser a pedfido ou por penaflfidade ou 
quando se aposentar, ficando garantfido, para esse fim, o tempo exercfido 
no referfido cargo de provfimento em comfissão ou função gratfificada até 
data a ser fixada em flefi.

§ 2º – Os Poderes e órgãos a que se refere o caput deste artfigo en-
camfinharão, no prazo de sessenta dfias contados da promuflgação desta 
emenda à Constfitufição, projeto de flefi contendo as regras de transfição.

§ 3º – Para o Poder ou órgão que não cumprfir o prazo prevfisto no 
§ 2º, adotar-se-á a data de 29 de feverefiro de 2004 como flfimfite para 
contagem do tempo para efefito de apostfiflamento”.
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Art. 5º – O Poder Executfivo encamfinhará à Assembflefia Legfisflatfiva, 
até 31 de dezembro de 2003, os projetos de flefi reflatfivos aos pflanos de 
carrefira dos servfidores púbflficos cfivfis do Poder Executfivo em exercícfio 
na data de pubflficação desta emenda à Constfitufição e dos que fingressarem 
no servfiço púbflfico estaduafl a partfir dessa data. 

Art. 6º – Fficam revogados o art. 285 e os §§ 1º e 2º do art. 32 da 
Constfitufição do Estado.

Art. 7º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 15 de juflho de 
2003.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado Pastor George – 3º-Secretárfio 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58 

Afltera a aflínea “c” do fincfiso I do art. 106 da Constfitufição 
do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art.  1º  – A  aflínea  “c”  do  fincfiso  I  do  art.  106  da  Constfitufição  do 
Estado passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 106 – (...)

I – (...)

c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da 
Mesa e da Presfidêncfia da Assembflefia Legfisflatfiva, do próprfio Trfibunafl 
ou de seus órgãos dfiretfivos e coflegfiados, de Jufiz de Dfirefito, nas causas 
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de sua competêncfia recursafl, de Secretárfio de Estado, do Presfidente 
do Trfibunafl de Contas, do Procurador-Gerafl de Justfiça, do Advogado-
-Gerafl do Estado e contra ato de Presfidêncfia de Câmara Munficfipafl ou 
de suas comfissões, quando se tratar de processo de perda de mandato 
de Prefefito;”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 18 de dezembro 
de 2003.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado Pastor George – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59 

Acrescenta artfigo ao Ato das Dfisposfições Constfitucfio-
nafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art.  1º  –  O Ato  das  Dfisposfições  Constfitucfionafis  Transfitórfias  da 
Constfitufição do Estado fica acrescfido do segufinte artfigo:

“Art.  122  – Ao  mfiflfitar  que  tenha  fingressado  no  servfiço  púbflfico 
estaduafl até a data da pubflficação da emenda que finstfitufiu este artfigo e 
que, nessa data, esteja no servfiço atfivo fica assegurada a percepção do 
adficfionafl de 10% (dez por cento) sobre seu vencfimento básfico quando 
compfletar trfinta anos de servfiço ou, antes dfisso, se fimpflementado o 
finterstícfio necessárfio para a aposentadorfia vofluntárfia fintegrafl, o quafl 
se fincorpora ao vencfimento para fins de aposentadorfia”.
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Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 19 de dezembro 
de 2003.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado Pastor George – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 60

Acrescenta parágrafo únfico ao art. 63 da Constfitufição 
do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 63 da Constfitufição do Estado fica acrescfido do se-
gufinte parágrafo únfico:

“Art. 63 – (...)

Parágrafo únfico – Lefi compflementar dfisporá sobre a eflaboração, a 
redação, a aflteração e a consoflfidação das flefis”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 19 de dezembro 
de 2003.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente
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Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado Pastor George – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 61 

Acrescenta  dfisposfitfivo  ao  art.  73  da  Constfitufição  do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 73 da Constfitufição do Estado fica acrescfido do se-
gufinte § 3º:

“Art. 73 – (...)

§ 3º – Os Poderes do Estado, seus órgãos e entfidades, o Trfibunafl de 
Contas e o Mfinfistérfio Púbflfico dfivuflgarão, no órgão oficfiafl de fimprensa 
do Estado e por mefio efletrônfico de acesso púbflfico, até o vfigésfimo dfia 
do mês subsequente ao trfimestre vencfido, demonstratfivo da despesa 
mensafl  reaflfizada  no  trfimestre  anterfior  com  remuneração,  subsídfio  e 
verbas findenfizatórfias, fincfluídas as vantagens de natureza pessoafl ou 
de quaflquer outra natureza, de seus servfidores, empregados púbflficos 
e agentes poflítficos, atfivos e finatfivos, dfiscrfimfinada por unfidade orça-
mentárfia  e  por  cargo,  emprego  ou  função  e  respectfivos  números  de 
ocupantes ou membros”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 23 de dezembro 
de 2003.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio
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Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado Pastor George – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 62 

Afltera o parágrafo únfico do art. 195 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O parágrafo únfico do art. 195 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 195 – (...)

Parágrafo únfico – Para assegurar o estabeflecfido neste artfigo, o Estado 
deverá garantfir o ensfino de Ffiflosofia, Socfioflogfia e noções de Dfirefito 
Eflefitorafl nas escoflas púbflficas do ensfino médfio”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 23 de dezembro 
de 2003.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado Pastor George – 3º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63

Afltera dfisposfitfivos da Constfitufição do Estado e acres-
centa artfigos ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias, com o objetfivo de promover a unfificação 
da Segunda Instâncfia da Justfiça Comum Estaduafl.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Os arts. 66, IV, “b”; 79, § 1º; 99, parágrafo únfico; 103, II, 
“b” e 106, I, “b”, e II, da Constfitufição do Estado passam a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art. 66 – (...)

IV – (...)

b) a crfiação, transformação ou extfinção de cargo e função púbflficos 
de sua Secretarfia e da Secretarfia do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar, sob o 
regfime jurídfico únfico dos servfidores cfivfis, e a fixação da respectfiva re-
muneração, observados os parâmetros estabeflecfidos na Lefi de Dfiretrfizes 
Orçamentárfias e o dfisposto nos arts. 24, §§ 1º e 2º, e 32;

(...)

Art. 79 – (...)

§ 1º – O Audfitor tem os mesmos fimpedfimentos e garantfias do Jufiz 
de Dfirefito de entrâncfia mafis eflevada e, quando em substfitufição a Con-
seflhefiro, os mesmos dfirefitos, garantfias e fimpedfimentos deste.

(...)

Art. 99 – (...)

Parágrafo únfico – Recebfidas as findficações, o Trfibunafl de Justfiça 
formará flfista trípflfice e a envfiará ao Governador do Estado, que, nos vfinte 
dfias subsequentes, escoflherá um de seus fintegrantes para nomeação.

(...)

Art. 103 – (...)

II – (...)
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b) expedfir decfisão normatfiva em matérfia admfinfistratfiva de economfia 
finterna do Poder Judficfiárfio, ressaflvada a autonomfia admfinfistratfiva do 
Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar;

(...)

Art. 106 – (...)

I – (...)

b) o Secretárfio de Estado, ressaflvado o dfisposto no § 2º do art. 93, 
os Juízes do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar, os Juízes de Dfirefito, os mem-
bros do Mfinfistérfio Púbflfico, o Comandante-Gerafl da Poflícfia Mfiflfitar e o 
do Corpo de Bombefiros Mfiflfitar e os Prefefitos Munficfipafis, nos crfimes 
comuns e nos de responsabfiflfidade;

(...)

II – juflgar em grau de recurso as causas decfidfidas em prfimefira fins-
tâncfia, ressaflvadas as de competêncfia de Trfibunafl Federafl, do Trfibunafl 
de Justfiça Mfiflfitar ou de órgãos recursafis dos jufizados especfiafis;”.

Art. 2º – O fincfiso III do caput do art. 98 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a redação que segue, ficando o artfigo acrescfido do 
segufinte parágrafo únfico:

“Art. 98 – (...)

III – o acesso ao Trfibunafl de Justfiça e ao Trfibunafl de Justfiça Mfiflfi-
tar far-se-á aflternadamente por antfigufidade e merecfimento, apurados, 
respectfivamente, entre os Juízes de Dfirefito da entrâncfia mafis eflevada 
e entre os Juízes Audfitores;

(...)

Parágrafo  únfico  –  Para  o  acesso  ao Trfibunafl  de  Justfiça,  a  úfltfima 
entrâncfia, prevfista no fincfiso III deste artfigo, será fintegrada peflos Juízes 
de Dfirefito tfituflares de varas do jufizado comum e peflos Juízes Auxfiflfiares 
da Comarca de Beflo Horfizonte”.

Art. 3º – O § 2º do art. 110 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a redação que segue, ficando o artfigo acrescfido do segufinte § 3º:

“Art. 110 – (...)

§ 2º – O Jufiz do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar e o Jufiz Audfitor gozam, 
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respectfivamente, dos mesmos dfirefitos e vantagens do Desembargador 
e do Jufiz de Dfirefito de entrâncfia mafis eflevada e sujefitam-se às mesmas 
vedações.

§ 3º – Os vencfimentos do Jufiz do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar e do 
Jufiz Audfitor serão fixados em flefi, observado o dfisposto no fincfiso V do 
art. 93 da Constfitufição da Repúbflfica”.

Art. 4º – O Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias fica 
acrescfido dos segufintes arts. 123, 124 e 125:

“Art.  123  –  O  Presfidente  do  Trfibunafl  de  Justfiça  encamfinhará  à 
Assembflefia Legfisflatfiva, no prazo de cento e ofitenta dfias contados da 
data de pubflficação da emenda que acrescentou este artfigo ao Ato das 
Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias, projeto de flefi compflementar 
adaptando a organfização e a dfivfisão judficfiárfias do Estado às modfifi-
cações fintroduzfidas na Constfitufição do Estado pefla mesma emenda.

Parágrafo únfico – A flefi compflementar resufltante do projeto a que se 
refere o caput deste artfigo transformará os cargos de Jufiz do Trfibunafl 
de Aflçada em cargos de Desembargador, mantfida a cflasse de orfigem, 
e estabeflecerá a forma de aprovefitamento, nos novos cargos, dos ma-
gfistrados ocupantes dos cargos transformados.

Art. 124 – Até que entrem em vfigor as aflterações a serem fintroduzfidas 
na organfização e na dfivfisão judficfiárfias do Estado, nos termos do art. 
123, o Trfibunafl de Aflçada contfinuará funcfionando com as atrfibufições e 
as competêncfias em vfigor na data da pubflficação da emenda que acres-
centou este artfigo ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias.

Art. 125 – O Presfidente do Trfibunafl de Justfiça encamfinhará à As-
sembflefia Legfisflatfiva projeto de flefi dfispondo sobre o Quadro de Pessoafl 
da  Secretarfia  do  Trfibunafl  de  Justfiça,  atendendo  às  necessfidades  de 
funcfionamento  do  Trfibunafl  após  a  unfificação  da  Segunda  Instâncfia 
prevfista na emenda que acrescentou este artfigo ao Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias.

§ 1º – A flefi resufltante do projeto a que se refere o caput deste artfigo 
estabeflecerá a forma do aprovefitamento, no Quadro de Pessoafl da Se-
cretarfia do Trfibunafl de Justfiça, dos servfidores ocupantes de cargos da 
Secretarfia do Trfibunafl de Aflçada.
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§ 2º – Os bens e o patrfimônfio do Trfibunafl de Aflçada passam a fintegrar 
o acervo patrfimonfiafl do Trfibunafl de Justfiça.

§ 3º – As verbas, as dotações orçamentárfias e as prevfisões de despesas 
do Trfibunafl de Aflçada, aprovadas por flefi, serão aflocadas ao orçamento 
do Trfibunafl de Justfiça”.

Art. 5º – Fficam revogados o fincfiso II do caput do art. 96, o § 1º do 
art. 106 e os arts. 107, 108 e 270 da Constfitufição do Estado.

Art. 6º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 19 de juflho de 
2004.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado George Hfiflton – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 64 

Afltera o fincfiso II do § 3º do art. 53 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso II do § 3º do art. 53 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 53 – (...)

§ 3º – (...)

II – efleger a Mesa da Assembflefia para mandato de dofis anos, permfi-
tfida uma únfica recondução para o mesmo cargo na eflefição subsequente, 
na mesma flegfisflatura ou na segufinte”.
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Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 10 de novembro 
de 2004; 216º da Inconfidêncfia Mfinefira.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado George Hfiflton – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 65 

Afltera os arts. 42 a 50 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Os arts. 42 a 50 da Constfitufição do Estado passam a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 42 – O Estado poderá finstfitufir, medfiante flefi compflementar, 
regfião metropoflfitana, agflomeração urbana e mficrorregfião constfituídas 
por agrupamento de Munficípfios flfimítrofes, para fintegrar o pflanejamento, 
a organfização e a execução de funções púbflficas de finteresse comum.

Art. 43 – Consfidera-se função púbflfica de finteresse comum a atfivfidade 
ou o servfiço cuja reaflfização por parte de um Munficípfio, fisofladamente, 
seja finvfiávefl ou cause fimpacto nos outros Munficípfios fintegrantes da 
regfião metropoflfitana.

§ 1º – A gestão de função púbflfica de finteresse comum será unfificada.

§ 2º – As especfificações das funções púbflficas de finteresse comum 
serão definfidas na flefi compflementar que finstfitufir regfião metropoflfitana, 
agflomeração urbana e mficrorregfião.

Art. 44 – A finstfitufição de regfião metropoflfitana se fará com base nos 
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concefitos  estabeflecfidos  nesta  Constfitufição  e  na  avaflfiação,  na  forma 
de parecer técnfico, do conjunto dos segufintes dados ou fatores, dentre 
outros, objetfivamente apurados:

I – popuflação e crescfimento demográfico, com projeção qufinquenafl;

II – grau de conurbação e movfimentos penduflares da popuflação;

III – atfivfidade econômfica e perspectfivas de desenvoflvfimento;

IV – fatores de poflarfização;

V – deficfiêncfia dos servfiços púbflficos, em um ou mafis Munficípfios, 
com fimpflficação no desenvoflvfimento da regfião.

§ 1º – Lefi compflementar estabeflecerá os procedfimentos para a eflabo-
ração e a anáflfise do parecer técnfico a que se refere o caput deste artfigo, 
findfispensávefl para a apresentação do projeto de flefi compflementar de 
finstfitufição de regfião metropoflfitana.

§ 2º – A fincflusão de Munficípfio em regfião metropoflfitana já finstfituída 
será fefita com base em estudo técnfico prévfio, eflaborado em conformfi-
dade com os crfitérfios estabeflecfidos neste artfigo.

Art. 45 – Consfidera-se regfião metropoflfitana o conjunto de Munficí-
pfios flfimítrofes que apresentam a ocorrêncfia ou a tendêncfia de contfi-
nufidade do tecfido urbano e de compflementarfidade de funções urbanas, 
que tenha como núcfleo a capfitafl do Estado ou metrópofle regfionafl e que 
exfija pflanejamento fintegrado e gestão conjunta permanente por parte 
dos entes púbflficos nefla atuantes.

Art. 46 – Haverá em cada regfião metropoflfitana:

I – uma Assembflefia Metropoflfitana;

II – um Conseflho Deflfiberatfivo de Desenvoflvfimento Metropoflfitano;

III – uma Agêncfia de Desenvoflvfimento, com caráter técnfico e exe-
cutfivo;

IV – um Pflano Dfiretor de Desenvoflvfimento Integrado;

V – um Fundo de Desenvoflvfimento Metropoflfitano.

§ 1º – A Assembflefia Metropoflfitana constfitufi o órgão coflegfiado de 
decfisão  superfior  e  de  representação  do  Estado  e  dos  munficípfios  na 
regfião metropoflfitana, competfindo-flhe:



• 341

I  –  definfir  as  macrodfiretrfizes  do  pflanejamento  gflobafl  da  regfião 
metropoflfitana;

II – vetar, por deflfiberação de peflo menos dofis terços de seus mem-
bros, resoflução emfitfida peflo Conseflho Deflfiberatfivo de Desenvoflvfimento 
Metropoflfitano.

§  2º  –  Ffica  assegurada,  para  fins  de  deflfiberação,  representação 
parfitárfia entre o Estado e os Munficípfios da regfião metropoflfitana na 
Assembflefia Metropoflfitana, nos termos de flefi compflementar.

§ 3º – O Conseflho Deflfiberatfivo de Desenvoflvfimento Metropoflfitano 
é o órgão coflegfiado da regfião metropoflfitana ao quafl compete:

I – deflfiberar sobre o pflanejamento e a execução das funções púbflficas 
de finteresse comum;

II – eflaborar a programação normatfiva da fimpflantação e da execução 
das funções púbflficas de finteresse comum;

III – provocar a eflaboração e aprovar o Pflano Dfiretor de Desenvofl-
vfimento Integrado da regfião metropoflfitana;

IV  –  aprovar  as  regras  de  compatfibfiflfização entre  o  pflanejamento 
da  regfião  metropoflfitana  e  as  poflítficas  setorfiafis  adotadas  peflo  poder 
púbflfico para a regfião;

V – deflfiberar sobre a gestão do Fundo de Desenvoflvfimento Metro-
poflfitano.

§ 4º – Ffica assegurada a partficfipação de representantes do Estado, 
dos Munficípfios da regfião metropoflfitana e da socfiedade cfivfifl organfizada 
no Conseflho Deflfiberatfivo de Desenvoflvfimento Metropoflfitano.

Art. 47 – Ffica finstfituído o Fundo de Desenvoflvfimento Metropoflfita-
no, destfinado a financfiar os pflanos e projetos da regfião metropoflfitana, 
em consonâncfia com o Pflano Dfiretor de Desenvoflvfimento Integrado.

Art. 48 – Consfidera-se agflomeração urbana o agrupamento de Mu-
nficípfios flfimítrofes que apresentam tendêncfia à compflementarfidade das 
funções urbanas que exfija pflanejamento fintegrado e recomende ação 
coordenada dos entes púbflficos.

Parágrafo únfico – A finstfitufição de agflomeração urbana obedecerá, 
no que couber, ao dfisposto no art. 44.
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Art. 49 – Consfidera-se mficrorregfião o agrupamento de Munficípfios 
flfimítrofes resufltante de eflementos comuns físfico-terrfitorfiafis e socfioeco-
nômficos que exfija pflanejamento fintegrado com vfistas a crfiar condfições 
adequadas para o desenvoflvfimento e a fintegração regfionafl.

Art. 50 – O Estado compatfibfiflfizará a organfização admfinfistratfiva re-
gfionafl de seus órgãos da admfinfistração dfireta e findfireta com as regfiões 
metropoflfitanas, agflomerações urbanas e mficrorregfiões”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 25 de novembro 
de 2004; 216º da Inconfidêncfia Mfinefira.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado George Hfiflton – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 66 

Afltera o fincfiso VIII do art. 10 e os §§ 15 e 17 do art. 14 
da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso VIII do art. 10 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 10 – (...)

VIII – expflorar dfiretamente ou medfiante concessão os servfiços flocafis 
de gás canaflfizado, na forma da flefi;”.

Art. 2º – Os §§ 15 e 17 do art. 14 da Constfitufição do Estado passam 
a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 14 – (...)
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§ 15 – Será de três qufintos dos membros da Assembflefia Legfisflatfiva 
o quórum para aprovação de flefi que autorfizar a aflteração da estrutura 
socfietárfia ou a cfisão de socfiedade de economfia mfista e de empresa 
púbflfica  ou  a  aflfienação  das  ações  que  garantem  o  controfle  dfireto  ou 
findfireto dessas entfidades peflo Estado, ressaflvada a aflfienação de ações 
para entfidade sob controfle acfionárfio do poder púbflfico federafl, estaduafl 
ou munficfipafl.

(...)

§ 17 – A desestatfização de empresa de proprfiedade do Estado pres-
tadora de servfiço púbflfico de dfistrfibufição de gás canaflfizado, de geração, 
transmfissão e dfistrfibufição de energfia eflétrfica ou de saneamento básfico, 
autorfizada nos termos deste artfigo, será submetfida a referendo popuflar”.

Art. 3º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 25 de novembro 
de 2004; 216º da Inconfidêncfia Mfinefira.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado George Hfiflton – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 67

Acrescenta artfigo ao Ato das Dfisposfições Constfitucfio-
nafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art.  1º  –  O Ato  das  Dfisposfições  Constfitucfionafis  Transfitórfias  da 
Constfitufição do Estado fica acrescfido do segufinte art. 126:
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“Art. 126 – A flefi crfiará fundo com o objetfivo de vfiabfiflfizar ações 
destfinadas à recuperação, à preservação e à conservação ambfientafl da 
bacfia do rfio São Francfisco”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 15 de dezembro 
de 2004; 216º da Inconfidêncfia Mfinefira.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado George Hfiflton – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 68

Acrescenta parágrafo únfico ao art. 38 da Constfitufição 
do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica acrescentado ao art. 38 da Constfitufição do Estado o 
segufinte parágrafo únfico:

“Art. 38 – (...)

Parágrafo únfico – A aposentadorfia do servfidor poflficfiafl cfivfifl obede-
cerá ao dfisposto em flefi compflementar federafl”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 20 de dezembro 
de 2004; 216º da Inconfidêncfia Mfinefira.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente
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Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado George Hfiflton – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 69

Acrescenta dfisposfitfivos aos arts. 77 e 79 da Constfitufi-
ção do Estado e ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art.  1º  –  O  art.  77  da  Constfitufição  do  Estado  fica  acrescfido  dos 
segufintes §§ 4º e 5º:

“Art. 77 – (...)

§ 4º – Haverá um Mfinfistérfio Púbflfico junto ao Trfibunafl de Contas, 
ao quafl se apflficam os prfincípfios finstfitucfionafis da unfidade, da findfivfi-
sfibfiflfidade e da findependêncfia funcfionafl e ao quafl fincumbe, na forma 
de flefi compflementar, a guarda da flefi e a fiscaflfização de sua execução.

§ 5º – O Mfinfistérfio Púbflfico junto ao Trfibunafl de Contas compõe-
-se de Procuradores, brasfiflefiros, bacharéfis em Dfirefito, aprovados em 
concurso púbflfico de provas e títuflos e nomeados peflo Governador do 
Estado, que também escoflherá e nomeará o seu Procurador-Gerafl dentre 
aquefles findficados em flfista trípflfice eflaborada e composta peflos fintegran-
tes da carrefira, para mandato de dofis anos, permfitfida uma recondução, 
na forma de flefi compflementar”.

Art.  2º  –  O  art.  79  da  Constfitufição  do  Estado  fica  acrescfido  dos 
segufintes §§ 3º a 5º:

“Art. 79 – (...)

§ 3º – Os Audfitores do Trfibunafl de Contas, em número de quatro, 
serão nomeados após aprovação em concurso púbflfico de provas e tí-
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tuflos, observada a ordem de cflassfificação e os requfisfitos prevfistos na 
Lefi Orgânfica do Trfibunafl de Contas.

§ 4º – Sempre que ocorrer a vacâncfia de cargo de Audfitor do Trfibunafl 
de Contas, será reaflfizado concurso púbflfico para seu provfimento.

§ 5º – O edfitafl do concurso púbflfico a que se refere o § 4º deste artfigo 
será pubflficado no prazo de cento e ofitenta dfias contados da ocorrêncfia 
da vacâncfia”.

Art.  3º  –  O Ato  das  Dfisposfições  Constfitucfionafis  Transfitórfias  da 
Constfitufição do Estado fica acrescfido dos segufintes arts. 127 e 128:

“Art.  127  –  O  prfimefiro  concurso  púbflfico  para  fingresso  no  cargo 
de Procurador do Mfinfistérfio Púbflfico junto ao Trfibunafl de Contas será 
convocado peflo Trfibunafl de Contas do Estado no prazo de cento e vfinte 
dfias contados da vfigêncfia da flefi compflementar a que se refere o § 5º do 
art. 77 da Constfitufição do Estado, assegurada a partficfipação da Ordem 
dos Advogados do Brasfifl, Seção Mfinas Gerafis, na sua reaflfização.

Parágrafo únfico – Após a homoflogação do resufltado do concurso 
a  que  se  refere  o caput  deste  artfigo,  os  Procuradores  do  Mfinfistérfio 
Púbflfico junto ao Trfibunafl de Contas eflaborarão flfista trípflfice a ser en-
camfinhada ao Governador do Estado, para a escoflha e a nomeação do 
seu Procurador-Gerafl.

Art. 128 – O edfitafl para a reaflfização do prfimefiro concurso púbflfico 
para provfimento dos cargos a que se refere o § 3º do art. 79 da Constfitufi-
ção do Estado será pubflficado no prazo de cento e ofitenta dfias contados 
da data de pubflficação da emenda à Constfitufição que acrescentou este 
artfigo ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias”.

Art. 4º – Ffica revogado o art. 66 do Ato das Dfisposfições Constfitu-
cfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado.

Art. 5º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 21 de dezembro 
de 2004; 216º da Inconfidêncfia Mfinefira.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente
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Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio

Deputado George Hfiflton – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 70

Afltera o art. 82 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias da Constfitufição do Estado. 

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 

Art. 1º – O fincfiso II do § 1º e o § 4º do art. 82 do Ato das Dfisposfi-
ções Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado passam a 
vfigorar com a redação que se segue, ficando acrescentados ao artfigo 
os segufintes §§ 5º e 6º: 

“Art. 82 – (...) 

§ 1º – (...) 

II – submfissão à poflítfica educacfionafl do Estado, mesmo que venham, 
medfiante aflteração dos seus estatutos, a extfingufir seus víncuflos com 
o poder púbflfico estaduafl, permanecendo sob a supervfisão pedagógfica 
do Conseflho Estaduafl de Educação e obrfigando-se, na forma da flefi, a 
fornecer boflsas de estudos para os aflunos carentes. 

(...) 

§ 4º – Integram o Sfistema Estaduafl de Educação, sob a supervfisão 
pedagógfica  do  Conseflho  Estaduafl  de  Educação,  as  finstfitufições  de 
educação superfior: 

I – mantfidas peflo poder púbflfico estaduafl ou munficfipafl; 

II – cujas fundações mantenedoras se tenham manfifestado por uma 
das opções prevfistas nos fincfisos I e II do § 1º deste artfigo; 

III – crfiadas ou autorfizadas por flefi estaduafl ou munficfipafl, exfistentes 
na  data  de  promuflgação  da  Constfitufição  do  Estado  e  que  venham  a 
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enquadrar-se, de acordo com seus estatutos, nos fincfisos I ou II do § 1º 
deste artfigo. 

§ 5º – A crfiação de cursos superfiores de Medficfina, Odontoflogfia 
e  Psficoflogfia  por  unfiversfidades  e  demafis  finstfitufições  de  ensfino  su-
perfior fintegrantes do Sfistema Estaduafl de Educação que não sejam 
mantfidas peflo poder púbflfico estaduafl e munficfipafl será submetfida aos 
procedfimentos de autorfização e reconhecfimento estabeflecfidos pefla 
flegfisflação federafl para as finstfitufições fintegrantes do Sfistema Federafl 
de Educação Superfior.

§  6º  –  Ffica  canceflada  a  tramfitação  dos  processos  de  crfiação  dos 
cursos  mencfionados  no  §  5º,  que  não  tenham  sfido  aprovados  peflo 
Conseflho Estaduafl de Educação até a data de pubflficação de emenda à 
Constfitufição que acrescentou este dfisposfitfivo ao Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado”. 

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação. 

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 30 de junho de 
2005; 217º da Inconfidêncfia Mfinefira e 184º da Independêncfia do Brasfifl. 

Deputado Maurfi Torres – Presfidente 

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado Rogérfio Correfia – 2º-Vfice-Presfidente 

Deputado Fábfio Aveflar – 3º-Vfice-Presfidente 

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio 

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio 

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 71

Revoga o parágrafo únfico do art. 98 da Constfitufição do 
Estado. 

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 

Art. 1º – Ffica revogado o parágrafo únfico do art. 98 da Constfitufição 
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do Estado, acrescentado pefla Emenda à Constfitufição nº 63, de 19 de 
juflho de 2004. 

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação. 

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 31 de agosto de 
2005; 217º da Inconfidêncfia Mfinefira e 184º da Independêncfia do Brasfifl. 

Deputado Maurfi Torres – Presfidente 

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado Rogérfio Correfia – 2º-Vfice-Presfidente 

Deputado Fábfio Aveflar – 3º-Vfice-Presfidente 

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio 

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio 

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 72

Acrescenta parágrafo ao art. 199 da Constfitufição do 
Estado e artfigo ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias. 

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do art. 64, § 4º, da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 

Art. 1º – Ffica acrescentado ao art. 199 da Constfitufição do Estado o 
segufinte § 4º: 

“Art. 199 – (...) 

§ 4º – As atfivfidades acadêmficas e admfinfistratfivas das unfiversfidades 
púbflficas estaduafis serão regufladas por normas específicas”. 

Art. 2º – Ffica acrescentado ao Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias da Constfitufição do Estado o segufinte art. 129: 

“Art.  129  – As  fundações  educacfionafis  de  ensfino  superfior  que 
efetuaram  a  opção  prevfista  no  fincfiso  I  do  §  1º  do  art.  82  deste Ato 
das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias passam à condfição de 
assocfiadas à Unfiversfidade do Estado de Mfinas Gerafis – Uemg –, com 
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vfistas ao estabeflecfimento de cooperação mútua, mantfida a autonomfia 
admfinfistratfiva, financefira e patrfimonfiafl das fundações. 

§ 1º – Outras fundações educacfionafis de ensfino superfior poderão 
assocfiar-se à Uemg, medfiante decreto do Governador, após manfifestação 
expressa do órgão coflegfiado deflfiberatfivo da fundação. 

§ 2º – A fundação assocfiada à Uemg poderá: 

I – ser absorvfida, caso haja manfifesto finteresse do Estado e da fun-
dação, atendfidos os requfisfitos e procedfimentos prevfistos em flefi; 

II – desvfincuflar-se da Uemg, ouvfido o órgão coflegfiado deflfiberatfivo 
da fundação, com representantes dos corpos docente, dfiscente e técnfico-
-admfinfistratfivo”. 

Art. 3º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação. 

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 24 de novembro de 
2005; 217º da Inconfidêncfia Mfinefira e 184º da Independêncfia do Brasfifl. 

Deputado Maurfi Torres – Presfidente 

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado Rogérfio Correfia – 2º-Vfice-Presfidente 

Deputado Fábfio Aveflar – 3º-Vfice-Presfidente 

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio 

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio 

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 73

Dá nova redação aos §§ 1º e 2º do art. 155 da Constfi-
tufição do Estado. 

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 

Art. 1º – Os §§ 1º e 2º do art. 155 da Constfitufição do Estado passam 
a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 155 – (...) 
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§ 1º – O projeto da Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias, de finficfiatfiva do 
Governador do Estado, resufltará das propostas parcfiafis de cada Poder, 
do Mfinfistérfio Púbflfico, do Trfibunafl de Contas e da Defensorfia Púbflfica, 
compatfibfiflfizadas em regfime de coflaboração. 

§ 2º – Para proceder à compatfibfiflfização prevfista no parágrafo anterfior 
e à efetfiva verfificação dos flfimfites estabeflecfidos na Lefi de Dfiretrfizes 
Orçamentárfias,  será  constfituída  comfissão  permanente,  composta  de 
sefis membros, findficados: 

I – um, pefla Mesa da Assembflefia; 

II – um, peflo Governador do Estado; 

III – um, peflo Presfidente do Trfibunafl de Justfiça; 

IV – um, peflo Procurador-Gerafl de Justfiça; 

V – um, peflo Presfidente do Trfibunafl de Contas; 

VI – um, peflo Defensor Púbflfico-Gerafl do Estado”. 

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação. 

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 29 de novembro de 
2005; 217º da Inconfidêncfia Mfinefira e 184º da Independêncfia do Brasfifl. 

Deputado Maurfi Torres – Presfidente 

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado Rogérfio Correfia – 2º-Vfice-Presfidente 

Deputado Fábfio Aveflar – 3º-Vfice-Presfidente 

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio 

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio 

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 74

Afltera o art. 53 da Constfitufição do Estado. 

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 



352 •

Art. 1º – O caput e os §§ 2º, 3º e 6º do art. 53 da Constfitufição do 
Estado passam a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 53 – A Assembflefia Legfisflatfiva se reunfirá, em sessão ordfinárfia, 
na Capfitafl do Estado, findependentemente de convocação, de prfimefiro 
de feverefiro a dezofito de juflho e de prfimefiro de agosto a vfinte de de-
zembro de cada ano. 

(...) 

§ 2º – A sessão flegfisflatfiva ordfinárfia não será finterrompfida sem a 
aprovação do projeto da Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias nem encerrada 
sem que seja aprovado o projeto da Lefi Orçamentárfia Anuafl. 

§ 3º – No finícfio de cada flegfisflatura, haverá reunfiões preparatórfias, 
entre os dfias prfimefiro e qufinze de feverefiro, com a finaflfidade de: 

(...) 

§ 6º – Na sessão extraordfinárfia, a Assembflefia Legfisflatfiva somente 
deflfiberará sobre a matérfia para a quafl tenha sfido convocada, vedado o 
pagamento de parcefla findenfizatórfia em razão da convocação”. 

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
promuflgação. 

Paflácfio  da  Inconfidêncfia,  em  Beflo  Horfizonte,  aos  11  de  mafio  de 
2006; 217º da Inconfidêncfia Mfinefira e 184º da Independêncfia do Brasfifl. 

Deputado Maurfi Torres – Presfidente 

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado Rogérfio Correfia – 2º-Vfice-Presfidente 

Deputado Fábfio Aveflar – 3º-Vfice-Presfidente 

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio 

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio 

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 3º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 75

Acrescenta parágrafos ao art. 129, afltera a redação do 
caput do art. 162 e revoga parágrafo do art. 14 da Cons-
tfitufição do Estado. 

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 

Art. 1º – O art. 129 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar acres-
cfido dos segufintes §§ 1º ao 4º: 

“Art. 129 – (....) 

§  1º  –  À  Defensorfia Púbflfica é  assegurada autonomfia funcfionafl e 
admfinfistratfiva. 

§  2º  –  Compete  à  Defensorfia  Púbflfica,  observados  os  prazos  e  os 
flfimfites estabeflecfidos na flefi de dfiretrfizes orçamentárfias, a eflaboração 
de sua proposta orçamentárfia. 

§ 3º – No caso de a Defensorfia Púbflfica não encamfinhar sua proposta 
orçamentárfia dentro do prazo a que se refere o § 2º, o Poder Executfivo 
consfiderará, para fins de consoflfidação da proposta orçamentárfia anuafl, 
os vaflores constantes na flefi orçamentárfia vfigente. 

§ 4º – Ocorrendo a hfipótese prevfista no § 3º ou desacordo entre a pro-
posta orçamentárfia a que se refere este artfigo e os flfimfites estfipuflados na 
flefi de dfiretrfizes orçamentárfias, o Poder Executfivo procederá aos ajustes 
necessárfios, para fins de consoflfidação da proposta orçamentárfia anuafl”. 

Art.  2º  –  O caput  do  art.  162  da  Constfitufição  do  Estado  passa  a 
vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 162 – Os recursos correspondentes às dotações orçamentárfias, 
aí compreendfidos os crédfitos supflementares e especfiafis destfinados aos 
órgãos dos Poderes Legfisflatfivo e Judficfiárfio, do Mfinfistérfio Púbflfico, do 
Trfibunafl de Contas e da Defensorfia Púbflfica, ser-flhes-ão entregues em 
duodécfimos, até o dfia vfinte de cada mês”. 

Art. 3º – Ffica revogado o § 6º do art. 14 da Constfitufição do Estado. 

Art. 4º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação. 
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Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 8 de agosto de 
2006; 218º da Inconfidêncfia Mfinefira e 185º da Independêncfia do Brasfifl. 

Deputado Maurfi Torres – Presfidente 

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado Rogérfio Correfia – 2º-Vfice-Presfidente 

Deputado Fábfio Aveflar – 3º-Vfice-Presfidente 

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio 

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio 

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 76

Afltera a aflínea “b” do fincfiso I do art. 106 da Constfitufição 
do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – A aflínea “b” do fincfiso I do art. 106 da Constfitufição do 
Estado passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 106 – (...)

I – (...)

b) o Secretárfio de Estado, ressaflvado o dfisposto no § 2º do art. 93, os 
Juízes do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar, os Juízes de Dfirefito, os membros 
do Mfinfistérfio Púbflfico, o Comandante-Gerafl da Poflícfia Mfiflfitar e o do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar, o Chefe da Poflícfia Cfivfifl e os Prefefitos 
Munficfipafis, nos crfimes comuns e nos de responsabfiflfidade;”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 21 de dezembro de 
2006; 218º da Inconfidêncfia Mfinefira e 185º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Maurfi Torres – Presfidente 

Deputado Rêmoflo Aflofise – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado Rogérfio Correfia – 2º-Vfice-Presfidente 
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Deputado Fábfio Aveflar – 3º-Vfice-Presfidente 

Deputado Antônfio Andrade – 1º-Secretárfio 

Deputado Lufiz Fernando Farfia – 2º-Secretárfio 

Deputado Eflmfiro Nascfimento – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 77

Dá nova redação ao § 1º do art. 36 e ao parágrafo únfico 
do art. 38 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art 1º – O § 1º do art. 36 e o parágrafo únfico do art. 38 da Constfi-
tufição do Estado passam a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 36 – (...)

§ 1º – As exceções ao dfisposto no fincfiso III, aflíneas “a” e “c” do 
caput deste artfigo, no caso de servfidores portadores de deficfiêncfia, que 
exerçam atfivfidades de rfisco ou cujas atfivfidades sejam exercfidas sob 
condfições especfiafis que prejudfiquem a saúde ou a fintegrfidade físfica, 
serão estabeflecfidas em flefi compflementar.

(...)

Art. 38 – (...)

Parágrafo  únfico  –  Lefi  compflementar  estabeflecerá  os  requfisfitos  e 
crfitérfios para a concessão de aposentadorfia aos servfidores poflficfiafis cfivfis 
que exerçam atfivfidades de rfisco ou cujas atfivfidades sejam exercfidas sob 
condfições especfiafis que prejudfiquem a saúde ou a fintegrfidade físfica, 
nos termos do § 4º do art. 40 da Constfitufição Federafl”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 17 de juflho de 
2007; 219º da Inconfidêncfia Mfinefira e 186º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – Presfidente

Deputado Doutor Vfiana – 1º-Vfice-Presfidente
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Deputado José Henrfique – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Roberto Carvaflho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – 1º-Secretárfio

Deputado Tfiago Uflfisses – 2º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 78

Acrescenta o § 7º ao art. 76, dá nova redação ao § 1º do 
art. 77 e ao § 1º do art. 79 e revoga o § 6º do art. 76 e o 
§ 2º do art. 77 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica acrescentado ao art. 76 da Constfitufição do Estado o 
segufinte § 7º:

“Art. 76 – (...)

§ 7º – O Trfibunafl de Contas, no exercícfio de suas competêncfias, 
observará os finstfitutos da prescrfição e da decadêncfia, nos termos da 
flegfisflação em vfigor”.

Art. 2º – O § 1º do art. 77 e o § 1º do art. 79 da Constfitufição do 
Estado passam a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 77 – (...)

§ 1º – A flefi dfisporá sobre a organfização do Trfibunafl, que poderá ser 
dfivfidfido em Câmaras, cuja composfição será renovada perfiodficamente.

(...)

Art. 79 – (...)

§ 1º – O Audfitor tem os mesmos fimpedfimentos e garantfias do Jufiz 
de Dfirefito de entrâncfia mafis eflevada e, quando em substfitufição a Con-
seflhefiro, os mesmos fimpedfimentos e garantfias deste”.

Art. 3º – Fficam revogados o § 6º do art. 76 e o § 2º do art. 77 da 
Constfitufição do Estado.
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Art. 4º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 5 de outubro de 
2007; 219º da Inconfidêncfia Mfinefira e 186º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – Presfidente 

Deputado Doutor Vfiana – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Henrfique – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Roberto Carvaflho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – 1º-Secretárfio

Deputado Tfiago Uflfisses – 2º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 79

Afltera a redação do § 1º do art. 24 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 1º do art. 24 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 24 – (...)

§ 1º – A remuneração e o subsídfio dos ocupantes de cargos, funções 
e empregos púbflficos da admfinfistração dfireta, autárqufica e fundacfionafl 
dos Poderes do Estado, do Mfinfistérfio Púbflfico, do Trfibunafl de Contas e 
da Defensorfia Púbflfica e os proventos, pensões ou outra espécfie remu-
neratórfia, percebfidos cumuflatfivamente ou não, fincfluídas as vantagens 
pessoafis, não poderão exceder o subsídfio mensafl dos Desembargadores 
do Trfibunafl de Justfiça, nos termos do § 12 do art. 37 da Constfitufição 
da Repúbflfica e observado o dfisposto no § 5º deste artfigo”.

Art. 2º – Os Poderes e demafis órgãos constfitucfionafis do Estado re-
guflamentarão os procedfimentos reflatfivos ao cumprfimento de acórdão 
do Supremo Trfibunafl Federafl reflacfionado com a fimposfição de flfimfites 
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remuneratórfios ou determfinação judficfiafl do Trfibunafl de Justfiça do Es-
tado de Mfinas Gerafis, reconhecendo-se eficácfia aos pagamentos defles 
resufltantes.

Art. 3º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação, retroagfindo seus efefitos a 1º de janefiro de 2008.

Paflácfio  da  Inconfidêncfia,  em  Beflo  Horfizonte,  aos  11  de  juflho  de 
2008; 220º da Inconfidêncfia Mfinefira e 187º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – Presfidente

Deputado Doutor Vfiana – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Henrfique – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Roberto Carvaflho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – 1º-Secretárfio

Deputado Tfiago Uflfisses – 2º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80 

Acrescenta  parágrafo  ao  art.  174  da  Constfitufição  do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica acrescentado ao art. 174 da Constfitufição do Estado o 
segufinte § 1º, passando seu parágrafo únfico a vfigorar como § 2º:

“Art. 174 – (...)

§ 1º – A equfipe de transfição de governo findficada peflo candfidato eflefito 
para o cargo de Prefefito terá pfleno acesso às finformações reflatfivas às 
contas púbflficas, aos programas e aos projetos de governo, nos termos 
de flefi munficfipafl”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 17 de juflho de 
2008; 220º da Inconfidêncfia Mfinefira e 187º da Independêncfia do Brasfifl.
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Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – Presfidente

Deputado Doutor Vfiana – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Henrfique – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Roberto Carvaflho – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – 1º-Secretárfio

Deputado Tfiago Uflfisses – 2º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 81

Acrescenta dfisposfitfivos ao art. 207 da Constfitufição do 
Estado e afltera o art. 115 do Ato das Dfisposfições Cons-
tfitucfionafis Transfitórfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O caput do art. 207 da Constfitufição do Estado fica acrescfido 
do segufinte fincfiso VIII, ficando acrescentado ao artfigo o § 3º que se segue:

“Art. 207 – (...) 

VIII – formação de pessoafl quaflfificado para a gestão da cufltura em 
suas múfltfipflas dfimensões. (...) 

§ 3º – A flefi estabeflecerá o Pflano Estaduafl de Cufltura, de duração 
pflurfianuafl,  vfisando  ao  desenvoflvfimento  das  ações  de  que  tratam  os 
fincfisos I a VIII deste artfigo e de outras consfideradas reflevantes peflo 
poder púbflfico para a garantfia do exercícfio dos dfirefitos cuflturafis pefla 
popuflação”. 

Art.  2º  –  O  parágrafo  únfico  do  art.  115  do Ato  das  Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação: 

“Art. 115 – (...) 

Parágrafo únfico – Ffica mantfido o dfirefito aos adficfionafis por tempo 
de servfiço do servfidor que, na data de pubflficação da Emenda à Cons-
tfitufição nº 57, de 15 de juflho de 2003, fosse detentor, excflusfivamente, 
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de cargo de provfimento em comfissão, decflarado de flfivre nomeação e 
exoneração, quando exonerado e provfido em outro cargo de mesma 
natureza, desde que o ato de nomeação ocorra no prazo de até cfinco 
anos contados da data da exoneração”. 

Art. 3º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação, retroagfindo a 1º de juflho de 2008 os efefitos do dfisposto 
em seu art. 2º.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 9 de juflho de 2009; 
221º da Inconfidêncfia Mfinefira e 188º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – Presfidente 

Deputado Doutor Vfiana – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado José Henrfique – 2º-Vfice-Presfidente 

Deputado Weflfiton Prado – 3º-Vfice-Presfidente 

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – 1º-Secretárfio

Deputado Hefly Tarqüínfio – 2º-Secretárfio 

Deputado Sargento Rodrfigues – 3º-Secretárfio 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 82

Acrescenta  parágrafo  ao  art.  140  da  Constfitufição  do 
Estado. 

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 

Art.  1º  –  O  art.  140  da  Constfitufição  do  Estado  fica  acrescfido  do 
segufinte § 4º: 

“Art. 140 – (...) 

§ 4º – O cargo de Deflegado de Poflícfia fintegra, para todos os fins, as 
carrefiras jurídficas do Estado”. 

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação. 

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, 14 de abrfifl de 2010; 
222º da Inconfidêncfia Mfinefira e 189º da Independêncfia do Brasfifl. 
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Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – Presfidente 

Deputado Doutor Vfiana – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado José Henrfique – 2º-Vfice-Presfidente 

Deputado Weflfiton Prado – 3º-Vfice-Presfidente 

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – 1º-Secretárfio 

Deputado Hefly Tarqüínfio – 2º-Secretárfio 

Deputado Sargento Rodrfigues – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 83

Acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 142 da Constfitufição do 
Estado. 

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 

Art. 1º – O art. 142 da Constfitufição do Estado fica acrescfido dos 
segufintes §§ 3º e 4º: 

“Art. 142 – (...) 

§ 3º – Para o fingresso no Quadro de Oficfiafis da Poflícfia Mfiflfitar – QO-
-PM – é exfigfido o títuflo de bacharefl em Dfirefito e a aprovação em concur-
so púbflfico de provas ou de provas e títuflos, reaflfizado com a partficfipação 
da Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de Mfinas Gerafis.

§ 4º – O cargo de Oficfiafl do Quadro de Oficfiafis da Poflícfia Mfiflfitar – 
QO-PM –, com competêncfia para o exercícfio da função de Jufiz Mfiflfitar 
e das atfivfidades de poflícfia judficfiárfia mfiflfitar, fintegra, para todos os fins, 
a carrefira jurídfica mfiflfitar do Estado”. 

Art. 2º – O dfisposto no art. 1º não fimpflfica supressão, aflteração ou 
acréscfimo  das  competêncfias  constfitucfionaflmente  prevfistas  para  os 
órgãos de que trata o art. 136 da Constfitufição do Estado. 

Art. 3º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação. 

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 3 de agosto de 
2010; 222º da Inconfidêncfia Mfinefira e 189º da Independêncfia do Brasfifl. 
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Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – Presfidente

Deputado Doutor Vfiana – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Henrfique – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Weflfiton Prado – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – 1º-Secretárfio

Deputado Hefly Tarqüínfio – 2º-Secretárfio

Deputado Sargento Rodrfigues – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 84

Afltera a Constfitufição do Estado para adequação ao dfis-
posto na Constfitufição da Repúbflfica. 

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl: 

Art. 1º – O § 5º do art. 14 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação: 

“Art. 14 – (...) 

§ 5º – Ao Estado somente é permfitfido finstfitufir ou manter fundação 
com natureza de pessoa jurídfica de dfirefito púbflfico, cabendo a flefi com-
pflementar definfir as áreas de sua atuação”. 

Art. 2º – Ffica acrescentado ao art. 19 da Constfitufição do Estado o 
segufinte parágrafo únfico: 

“Art. 19 – (...) 

Parágrafo únfico – As admfinfistrações trfibutárfias do Estado e dos Mu-
nficípfios, atfivfidades essencfiafis ao funcfionamento do Estado, exercfidas 
por servfidores de carrefiras específicas, terão recursos prfiorfitárfios para 
a reaflfização de suas atfivfidades e atuarão de forma fintegrada, fincflusfive 
com o compartfiflhamento de cadastros e de finformações fiscafis, na forma 
da flefi ou de convênfio”. 

Art. 3º – O fincfiso II do caput do art. 20 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a redação que segue, e fica o artfigo acrescfido do 
segufinte parágrafo únfico: 



• 363

“Art. 20 – (...) 

II – nas autarqufias e fundações púbflficas, por servfidor púbflfico ocu-
pante de cargo púbflfico em caráter efetfivo ou em comfissão, por empre-
gado púbflfico detentor de emprego púbflfico ou desfignado para função 
de confiança ou por detentor de função púbflfica, na forma do regfime 
jurídfico prevfisto em flefi; 

(...) 

Parágrafo únfico – A flefi dfisporá sobre os requfisfitos e as restrfições a 
serem observados peflo ocupante de cargo ou detentor de emprego ou 
função que flhe possfibfiflfite acesso a finformações prfivfiflegfiadas”. 

Art. 4º – O caput do art. 21 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação: 

“Art. 21 – Os cargos, funções e empregos púbflficos são acessívefis 
aos brasfiflefiros que preencham os requfisfitos estabeflecfidos em flefi, assfim 
como aos estrangefiros, na forma da flefi”. 

Art. 5º – O caput e os §§ 4º a 8º do art. 24 da Constfitufição do Estado 
passam a vfigorar com a redação que segue, e fica o artfigo acrescfido 
dos segufintes §§ 9º a 11: 

“Art. 24 – A remuneração dos servfidores púbflficos e o subsídfio de que 
trata o § 7º deste artfigo somente poderão ser fixados ou aflterados por 
flefi específica, observada a finficfiatfiva prfivatfiva em cada caso, assegurada 
revfisão gerafl anuafl, sempre na mesma data e sem dfistfinção de índfices. 

(...) 

§ 4º – Os acréscfimos pecunfiárfios percebfidos por servfidor púbflfico 
não serão computados nem acumuflados para o fim de concessão de 
acréscfimo uflterfior. 

§ 5º – O subsídfio e os vencfimentos dos ocupantes de cargos, funções 
e empregos púbflficos são firredutívefis, ressaflvado o dfisposto nos §§ 1º, 
4º e 7º deste artfigo e nos arts. 150, caput, II, e 153, caput, III, e § 2º, I, 
da Constfitufição da Repúbflfica. 

§ 6º – A flefi estabeflecerá a reflação entre a mafior e a menor remune-
ração dos servfidores púbflficos, obedecfido, em quaflquer caso, o dfisposto 
no § 1º deste artfigo. 
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§ 7º – O membro de Poder, o detentor de mandato efletfivo e os Se-
cretárfios  de  Estado  serão  remunerados  excflusfivamente  por  subsídfio 
fixado em parcefla únfica, vedado o acréscfimo de quaflquer gratfificação, 
adficfionafl, abono, prêmfio, verba de representação ou outra espécfie remu-
neratórfia, e observado, em quaflquer caso, o dfisposto no § 1º deste artfigo. 

§ 8º – A remuneração dos servfidores púbflficos organfizados em carrefira 
poderá ser fixada nos termos do § 7º deste artfigo. 

§ 9º – Não serão computadas, para efefito dos flfimfites remuneratórfios 
de  que  trata  o  §  1º  deste  artfigo,  as  parceflas  de  caráter  findenfizatórfio 
prevfistas em flefi. 

§ 10 – O dfisposto no § 1º deste artfigo apflfica-se às empresas púbflficas 
e às socfiedades de economfia mfista, bem como às suas subsfidfiárfias, que 
recebam recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoafl ou 
de custefio em gerafl. 

§ 11 – Os Poderes Executfivo, Legfisflatfivo e Judficfiárfio pubflficarão 
anuaflmente os vaflores do subsídfio e da remuneração dos cargos, funções 
e empregos púbflficos”. 

Art. 6º– O caput e o parágrafo únfico do art. 25 da Constfitufição do 
Estado passam a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 25 – É vedada a acumuflação remunerada de cargos púbflficos, 
permfitfida, se houver compatfibfiflfidade de horárfios e observado o dfisposto 
no § 1º do art. 24:

(...) 

Parágrafo únfico – A profibfição de acumuflar estende-se a empregos 
e funções e abrange autarqufias, fundações e empresas púbflficas, socfie-
dades de economfia mfista, bem como suas subsfidfiárfias, e socfiedades 
controfladas, dfireta ou findfiretamente, peflo poder púbflfico”. 

Art. 7º – O caput do art. 26 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação: 

“Art. 26 – Ao servfidor púbflfico da admfinfistração dfireta, autárqufica 
e fundacfionafl no exercícfio de mandato efletfivo apflficam-se as segufintes 
dfisposfições:”. 

Art. 8º – O § 5º do art. 30 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação: 
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“Art. 30 – (...)

§ 5º – O Estado finstfitufirá pflanos de carrefira para os servfidores da 
admfinfistração dfireta, das autarqufias e das fundações púbflficas”. 

Art. 9º – O art. 36 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com a 
segufinte redação: 

“Art. 36 – Aos servfidores tfituflares de cargos de provfimento efetfivo 
do Estado, fincfluídas suas autarqufias e fundações, é assegurado regfime 
próprfio de prevfidêncfia de caráter contrfibutfivo e soflfidárfio, medfiante con-
trfibufição do Estado, dos servfidores atfivos e finatfivos e dos pensfionfistas, 
observados crfitérfios que preservem o equfiflíbrfio financefiro e atuarfiafl e 
o dfisposto neste artfigo. 

§ 1º – Os servfidores abrangfidos peflo regfime de prevfidêncfia de que 
trata este artfigo serão aposentados com proventos caflcuflados a partfir 
dos vaflores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 

I – por finvaflfidez permanente, com proventos proporcfionafis ao tempo 
de contrfibufição, exceto se a finvaflfidez for decorrente de acfidente em 
servfiço, mofléstfia profissfionafl ou doença grave, contagfiosa ou fincurávefl, 
na forma da flefi; 

II – compuflsorfiamente, aos setenta anos de fidade, com proventos 
proporcfionafis ao tempo de contrfibufição; 

III – vofluntarfiamente, desde que cumprfido tempo mínfimo de dez 
anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico e cfinco anos no cargo efe-
tfivo em que se der a aposentadorfia, observadas as segufintes condfições: 

a) sessenta anos de fidade e trfinta e cfinco de contrfibufição, se homem, 
e cfinquenta e cfinco anos de fidade e trfinta de contrfibufição, se muflher; 

b) sessenta e cfinco anos de fidade, se homem, e sessenta anos de fida-
de, se muflher, com proventos proporcfionafis ao tempo de contrfibufição. 

§ 2º – Os proventos de aposentadorfia e as pensões, por ocasfião de 
sua concessão, não poderão exceder a remuneração do servfidor no cargo 
efetfivo em que se deu a aposentadorfia ou que servfiu de referêncfia para 
a concessão da pensão. 

§ 3º – Para o cáflcuflo dos proventos de aposentadorfia, por ocasfião 
de sua concessão, serão consfideradas as remunerações utfiflfizadas como 
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base para as contrfibufições do servfidor aos regfimes de prevfidêncfia de 
que tratam este artfigo e os arts. 40 e 201 da Constfitufição da Repúbflfica, 
na forma da flefi. 

§ 4º – É vedada a adoção de requfisfitos e crfitérfios dfiferencfiados para 
a concessão de aposentadorfia aos abrangfidos peflo regfime de que trata 
este artfigo, ressaflvados, nos termos definfidos em flefi compflementar, os 
casos de servfidores: 

I – portadores de deficfiêncfia; 

II – que exerçam atfivfidades de rfisco; 

III – cujas atfivfidades sejam exercfidas sob condfições especfiafis que 
prejudfiquem a saúde ou a fintegrfidade físfica. 

§ 5º – Os requfisfitos de fidade e de tempo de contrfibufição serão reduzfi-
dos em cfinco anos, em reflação ao dfisposto no § 1º, III, “a”, deste artfigo, 
para o professor que comprove excflusfivamente tempo de efetfivo exercícfio 
de magfistérfio na educação finfantfifl e no ensfino fundamentafl e médfio.

§ 6º – É vedada: 

I  –  a  percepção  de  mafis  de  uma  aposentadorfia  peflos  regfimes  de 
prevfidêncfia a que se referem este artfigo e o art. 40 da Constfitufição da 
Repúbflfica, ressaflvadas as aposentadorfias decorrentes dos cargos acu-
muflávefis na forma prevfista nesta Constfitufição; 

II  –  a  percepção  sfimufltânea  de  proventos  de  aposentadorfia  peflos 
regfimes de prevfidêncfia a que se referem este artfigo e o art. 39 desta 
Constfitufição, bem como os arts. 40, 42 e 142 da Constfitufição da Re-
púbflfica, com a remuneração de cargo, função ou emprego púbflficos, 
ressaflvados os cargos acumuflávefis na forma prevfista nesta Constfitufição, 
os cargos efletfivos e os cargos em comfissão decflarados em flefi de flfivre 
nomeação e exoneração. 

§ 7º – Lefi dfisporá sobre a concessão do benefícfio da pensão por 
morte, que será figuafl: 

I – ao vaflor da totaflfidade dos proventos do servfidor faflecfido, até 
o flfimfite máxfimo estabeflecfido para os benefícfios do regfime gerafl de 
prevfidêncfia socfiafl de que trata o art. 201 da Constfitufição da Repúbflfica, 
acrescfido de 70% (setenta por cento) da parcefla excedente a esse flfimfite, 
caso o servfidor estfivesse aposentado na data do óbfito; 
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II  –  ao  vaflor  da  totaflfidade  da  remuneração  do  servfidor  no  cargo 
efetfivo em que se deu o faflecfimento, até o flfimfite máxfimo estabeflecfido 
para os benefícfios do regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl de que trata o 
art. 201 da Constfitufição da Repúbflfica, acrescfido de 70% (setenta por 
cento) da parcefla excedente a esse flfimfite, caso o servfidor estfivesse em 
atfivfidade na data do óbfito. 

§  8º  –  É  assegurado  o  reajustamento  dos  benefícfios  de  pensão  e 
aposentadorfia para preservar, em caráter permanente, seu vaflor reafl, 
conforme crfitérfios estabeflecfidos em flefi. 

§ 9º – O tempo de contrfibufição federafl, estaduafl, dfistrfitafl ou munfi-
cfipafl será contado para efefito de aposentadorfia, e o tempo de servfiço 
correspondente, para efefito de dfisponfibfiflfidade. 

§ 10 – A flefi não poderá estabeflecer nenhuma forma de contagem de 
tempo de contrfibufição fictícfio. 

§ 11 – Apflfica-se o flfimfite fixado no art. 24, § 1º, à soma totafl dos pro-
ventos de aposentadorfia, fincflusfive quando decorrentes da acumuflação de 
cargos, funções ou empregos púbflficos, bem como de outras atfivfidades 
sujefitas a contrfibufição para o regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl, e ao mon-
tante resufltante da adfição de proventos de aposentadorfia com remuneração 
de cargo acumuflávefl na forma desta Constfitufição, de cargo em comfissão 
decflarado em flefi de flfivre nomeação e exoneração ou de cargo efletfivo.

§ 12 – Aflém do dfisposto neste artfigo, o regfime de prevfidêncfia dos 
servfidores púbflficos tfituflares de cargo efetfivo observará, no que couber, 
os requfisfitos e crfitérfios fixados para o regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl. 

§ 13 – Ao servfidor ocupante, excflusfivamente, de cargo em comfissão 
decflarado em flefi de flfivre nomeação e exoneração, bem como de outro 
cargo temporárfio ou de emprego púbflfico, apflfica-se o regfime gerafl de 
prevfidêncfia socfiafl. 

§ 14 – Lefi de finficfiatfiva do Governador do Estado poderá finstfitufir 
regfime de prevfidêncfia compflementar para os servfidores de que trata este 
artfigo, por fintermédfio de entfidade fechada de prevfidêncfia compflementar, 
de natureza púbflfica, que oferecerá aos respectfivos partficfipantes pflanos de 
benefícfios somente na modaflfidade de contrfibufição definfida, observado, 
no que couber, o dfisposto no art. 202 da Constfitufição da Repúbflfica.
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§ 15 – Após a finstfitufição do regfime de prevfidêncfia compflementar a 
que se refere o § 14, poderá ser fixado para o vaflor das aposentadorfias 
e pensões de que trata este artfigo o flfimfite máxfimo estabeflecfido para os 
benefícfios do regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl de que trata o art. 201 
da Constfitufição da Repúbflfica. 

§ 16 – O dfisposto nos §§ 14 e 15 poderá ser apflficado ao servfidor 
que tfiver fingressado no servfiço púbflfico até a data da pubflficação do ato 
de finstfitufição do regfime de prevfidêncfia compflementar, medfiante sua 
prévfia e expressa opção. 

§ 17 – Todos os vaflores de remuneração consfiderados para o cáflcu-
flo dos proventos da aposentadorfia prevfisto no § 3º deste artfigo serão 
devfidamente atuaflfizados, na forma da flefi. 

§ 18 – Incfidfirá contrfibufição, com percentuafl figuafl ao estabeflecfido 
para  os  servfidores  tfituflares  de  cargo  de  provfimento  efetfivo,  sobre  a 
parcefla dos proventos de aposentadorfia e das pensões concedfidos peflo 
regfime de que trata este artfigo que supere o flfimfite máxfimo estabeflecfido 
para os benefícfios do regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl de que trata o 
art. 201 da Constfitufição da Repúbflfica. 

§ 19 – Quando o beneficfiárfio, na forma da flefi, for portador de doen-
ça fincapacfitante, a contrfibufição prevfista no § 18 deste artfigo fincfidfirá 
apenas sobre as parceflas de proventos de aposentadorfia e de pensão que 
superem o dobro do flfimfite máxfimo estabeflecfido para os benefícfios do 
regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl de que trata o art. 201 da Constfitufi-
ção da Repúbflfica.

§ 20 – O servfidor de que trata este artfigo que tenha cumprfido 
as exfigêncfias para aposentadorfia vofluntárfia estabeflecfidas no § 1º, 
III, “a”, e no § 5º e que opte por permanecer em atfivfidade fará jus 
a abono de permanêncfia equfivaflente ao vaflor da sua contrfibufição 
prevfidencfiárfia.

§ 21 – Ffica vedada a exfistêncfia de mafis de um regfime próprfio de 
prevfidêncfia para os servfidores ocupantes de cargos de provfimento efe-
tfivo do Estado e de mafis de um órgão ou entfidade gestora do respectfivo 
regfime, ressaflvado o dfisposto no § 10 do art. 39. 
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§ 22 – O órgão ou entfidade gestora do regfime próprfio de prevfidêncfia 
socfiafl dos servfidores do Estado contará com coflegfiado, com partficfipa-
ção parfitárfia de representantes e de servfidores dos Poderes do Estado, 
ao quafl caberá acompanhar e fiscaflfizar a admfinfistração do regfime, na 
forma do reguflamento. 

§ 23 – Com o objetfivo de assegurar recursos para o pagamento de 
proventos de aposentadorfias e pensões concedfidas aos servfidores e 
seus dependentes, em adfição aos recursos do Tesouro, o Estado poderá 
constfitufir fundos fintegrados peflos recursos provenfientes de contrfibufi-
ções e por bens, dfirefitos e atfivos de quaflquer natureza, medfiante flefi que 
dfisporá sobre a natureza e a admfinfistração desses fundos. 

§ 24 – É assegurado ao servfidor afastar-se da atfivfidade a partfir da 
data do requerfimento de aposentadorfia, e a não concessão desta fimpor-
tará o retorno do requerente para o cumprfimento do tempo necessárfio 
à aqufisfição do dfirefito, na forma da flefi. 

§ 25 – Para efefito de aposentadorfia, é assegurada a contagem recí-
proca do tempo de contrfibufição na admfinfistração púbflfica e na atfivfi-
dade prfivada, rurafl e urbana, hfipótese em que os dfiversos regfimes de 
prevfidêncfia socfiafl se compensarão financefiramente, segundo crfitérfios 
estabeflecfidos em flefi”. 

Art. 10 – O § 11 do art. 39 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação, e fica o artfigo acrescfido do segufinte § 13: 

“Art. 39 – (...) 

§ 11 – Apflfica-se ao mfiflfitar o dfisposto nos §§ 1º, 3º, 4º e 5º do art. 
24, nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 31 e nos §§ 9º, 24 e 25 do art. 36 
desta Constfitufição e nos fincfisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 
7º da Constfitufição da Repúbflfica. 

(...) 

§ 13 – Aos pensfionfistas dos mfiflfitares apflfica-se o que for fixado em 
flefi compflementar específica”. 

Art. 11 – O fincfiso I do § 5º do art. 53 e o § 3º do art. 56 da Constfi-
tufição do Estado passam a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 53 – (...) 
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§ 5º – (...) 

I – peflo Governador do Estado, em caso de urgêncfia ou de finteresse 
púbflfico reflevante, com a aprovação da mafiorfia dos membros da As-
sembflefia Legfisflatfiva; 

(...) 

Art. 56 – (...) 

§ 3º – Na hfipótese prevfista no § 2º deste artfigo, os autos serão reme-
tfidos dentro de vfinte e quatro horas à Assembflefia Legfisflatfiva, para que 
esta, peflo voto da mafiorfia de seus membros, resoflva sobre a prfisão”. 

Art. 12 – Ffica acrescentado ao art. 58 da Constfitufição do Estado o 
segufinte § 4º: 

“Art. 58 – (...) 

§  4º  – A  renúncfia  de  parflamentar  submetfido  a  processo  que  vfise 
ou possa flevar à perda do mandato, nos termos deste artfigo, terá seus 
efefitos suspensos até as deflfiberações finafis de que tratam os §§ 2º e 3º”. 

Art. 13 – O fincfiso XI do art. 61 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a redação que segue, e fica o artfigo acrescfido dos segufintes 
fincfisos XX e XXI: 

“Art. 61 – (...) 

XI – crfiação, estruturação, definfição de atrfibufições e extfinção de 
Secretarfias de Estado e demafis órgãos da admfinfistração púbflfica; 

(...) 

XX – fixação do subsídfio do Deputado Estaduafl, observado o dfispos-
to nos arts. 24, § 7º, e 53, § 6º, desta Constfitufição, e nos arts. 27, § 2º; 
150, caput, II, e 153, caput, III, e § 2º, I, da Constfitufição da Repúbflfica; 

XXI – fixação dos subsídfios do Governador, do Vfice-Governador e 
dos Secretárfios de Estado, observado o dfisposto no art. 24, §§ 1º e 7º, 
desta Constfitufição, e nos arts. 150, caput, II, e 153, caput, III, e § 2º, I, 
da Constfitufição da Repúbflfica”. 

Art. 14 – Os fincfisos IV, VI, XXI e XXXVI do caput do art. 62 da 
Constfitufição do Estado passam a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 62 – (...) 



• 371

IV – dfispor sobre a crfiação, a transformação ou a extfinção de cargo, 
emprego e função de seus servfiços e de sua admfinfistração findfireta; 

(...) 

VI – resoflver sobre prfisão e sustar o andamento de ação penafl contra 
Deputado, observado o dfisposto no art. 56; 

(...) 

XXI – escoflher quatro dos sete Conseflhefiros do Trfibunafl de Contas; 

(...) 

XXXVI – dfispor sobre o sfistema de prevfidêncfia e assfistêncfia socfiafl 
dos seus membros e o sfistema de assfistêncfia socfiafl dos servfidores de 
sua Secretarfia;”. 

Art. 15 – O fincfiso III do § 2º do art. 65 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 65 – (...) 

§ 2º – (...) 

III – o Estatuto dos Servfidores Púbflficos Cfivfis, o Estatuto dos Mfiflfi-
tares e as flefis que finstfituírem os respectfivos regfimes de prevfidêncfia;”. 

Art. 16 – As aflíneas “b”, “c” e “d” do fincfiso I, o fincfiso II, a aflínea 
“c” do fincfiso III, as aflíneas “a” e “b” do fincfiso IV e os §§ 1º e 2º do art. 
66 da Constfitufição do Estado passam a vfigorar com a segufinte redação, 
e o fincfiso I do mesmo artfigo fica acrescfido da segufinte aflínea “h”: 

“Art. 66 – (...) 

I – (...) 

b) o subsídfio do Deputado Estaduafl, observado o dfisposto nos arts. 
27, § 2º; 150, caput, II, e 153, caput, III, e § 2º, I, da Constfitufição da 
Repúbflfica; 

c) os subsídfios do Governador, do Vfice-Governador e do Secretárfio 
de Estado, observado o dfisposto nos arts. 150, caput, II, e 153, caput, 
III, e § 2º, I, da Constfitufição da Repúbflfica; 

d) a organfização da Secretarfia da Assembflefia Legfisflatfiva, seu fun-
cfionamento e sua poflícfia, a crfiação, a transformação ou a extfinção de 
cargo, emprego e função e o regfime jurídfico de seus servfidores; 
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(...) 

h) a remuneração dos servfidores da Secretarfia da Assembflefia Le-
gfisflatfiva, observados os parâmetros estabeflecfidos na Lefi de Dfiretrfizes 
Orçamentárfias e o dfisposto nos arts. 24 e 32 desta Constfitufição; 

II – do Trfibunafl de Contas, por seu Presfidente, a crfiação e a extfinção 
de cargo e função púbflficos e a fixação do subsídfio de seus membros e 
da remuneração dos servfidores da sua Secretarfia, observados os parâ-
metros da Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias; 

III – (...) 

c) o regfime de prevfidêncfia dos mfiflfitares, o regfime de prevfidêncfia e o 
regfime jurídfico únfico dos servfidores púbflficos da admfinfistração dfireta, au-
tárqufica e fundacfionafl, fincfluídos o provfimento de cargo e a estabfiflfidade; 

(...) 

IV – (...) 

a) a crfiação e a organfização de juízo finferfior e de vara judficfiárfia, a 
crfiação e a extfinção de cargo e função púbflficos e a remuneração dos 
seus servfiços auxfiflfiares e dos juízos que flhe forem vfincuflados, bem 
como a fixação do subsídfio de seus membros e dos juízes, observados 
os  parâmetros  estabeflecfidos  na  Lefi  de  Dfiretrfizes  Orçamentárfias  e  o 
dfisposto nos arts. 24 e 32 desta Constfitufição; 

b) a crfiação, a transformação ou a extfinção de cargo e função púbflficos de 
sua Secretarfia e da Secretarfia do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar e a fixação da 
respectfiva remuneração, observados os parâmetros estabeflecfidos na Lefi de 
Dfiretrfizes Orçamentárfias e o dfisposto nos arts. 24 e 32 desta Constfitufição;

(...) 

§ 1º – A finficfiatfiva de que tratam as aflíneas “a”, “d”, “e”, “f” e “g” 
do fincfiso I do caput será formaflfizada por mefio de projeto de resoflução. 

§ 2º – Ao Procurador-Gerafl de Justfiça é facufltada, aflém do dfisposto 
no art. 125, a finficfiatfiva de projetos sobre a crfiação, a transformação 
e a extfinção de cargo e função púbflficos do Mfinfistérfio Púbflfico e dos 
servfiços auxfiflfiares e a fixação da respectfiva remuneração, observados 
os  parâmetros  estabeflecfidos  na  Lefi  de  Dfiretrfizes  Orçamentárfias  e  o 
dfisposto nos arts. 24 e 32 desta Constfitufição”. 
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Art. 17 – O art. 75 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação: 

“Art. 75 – As dfisponfibfiflfidades de cafixa do Estado e dos órgãos ou 
entfidades da admfinfistração dfireta e findfireta serão deposfitadas nas finstfi-
tufições financefiras oficfiafis, ressaflvados os casos prevfistos em flefi federafl”. 

Art. 18 – O fincfiso II do § 3º do art. 77 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 77 – (...) 

§ 3º – (...) 

II – submeter à Assembflefia Legfisflatfiva projeto de flefi reflatfivo a crfia-
ção e extfinção de cargo e a fixação do subsídfio de seus membros e da 
remuneração dos servfidores de sua Secretarfia, observados os parâmetros 
estabeflecfidos na Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias;”. 

Art. 19 – O § 4º do art. 78 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação: 

“Art. 78 – (...) 

§ 4º – O Conseflhefiro do Trfibunafl de Contas tem as mesmas garantfias, 
prerrogatfivas, fimpedfimentos e subsídfio do Desembargador, apflficando-
-se-flhe, quanto a aposentadorfia e pensão, as normas constantes no art. 
36 desta Constfitufição”. 

Art. 20 – O caput do art. 84 da Constfitufição do Estado passa a vfigo-
rar com a segufinte redação, e fica o artfigo acrescfido do segufinte § 2º, 
passando seu parágrafo únfico a vfigorar como § 1º: 

“Art. 84 – A eflefição sfimufltânea do Governador e do Vfice-Governador 
do Estado, para mandato de quatro anos, será reaflfizada, no prfimefiro turno, 
no prfimefiro domfingo de outubro e, no segundo turno, se houver, no úfltfimo 
domfingo de outubro do ano anterfior ao do térmfino do mandato vfigente, 
e a posse ocorrerá no dfia 1º de janefiro do ano subsequente, observado, 
quanto ao mafis, o dfisposto no art. 77 da Constfitufição da Repúbflfica.

(...) 

§ 2º – O Governador do Estado e quem o houver sucedfido ou subs-
tfituído no curso do mandato poderá ser reeflefito para um únfico período 
subsequente”. 
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Art. 21 – Ffica o art. 97 da Constfitufição do Estado acrescfido do se-
gufinte § 2º, passando seu parágrafo únfico a vfigorar como § 1º: 

“Art. 97 – (...) 

§ 2º – As custas e os emoflumentos serão destfinados excflusfivamente 
ao custefio dos servfiços afetos às atfivfidades específicas da Justfiça”. 

Art. 22 – Os fincfisos I, IV a VI e VIII a XI e as aflíneas “a”, “d” e 
“f” do fincfiso II do art. 98 da Constfitufição do Estado passam a vfigorar 
com a redação que segue, e fica o caput acrescfido dos segufintes fincfisos 
XII a XVI: 

“Art. 98 – (...) 

I – o fingresso na carrefira se dará no cargo finficfiafl de Jufiz Substfituto, 
medfiante concurso púbflfico de provas e títuflos, com a partficfipação da 
Ordem dos Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de Mfinas Gerafis, 
em todas as fases, sendo exfigfidos o títuflo de bacharefl em Dfirefito e, no 
mínfimo, três anos de atfivfidade jurídfica, e obedecendo-se, nas nomea-
ções, à ordem de cflassfificação; 

II – (...) 

a) na apuração de antfigufidade, o Trfibunafl de Justfiça poderá recu-
sar o Jufiz mafis antfigo peflo voto fundamentado de dofis terços de seus 
membros, conforme procedfimento próprfio, assegurada a ampfla defesa, 
repetfindo-se a votação até fixar-se a findficação; 

(...) 

d) a aferfição do merecfimento será fefita conforme o desempenho, 
observados os crfitérfios objetfivos de produtfivfidade e presteza no 
exercícfio da jurfisdfição, a frequêncfia e o aprovefitamento em cursos de 
aperfefiçoamento, oficfiafis ou reconhecfidos, bem como o funcfionamento 
reguflar dos servfiços judficfiafis na comarca; 

(...) 

f) não será promovfido ou removfido a pedfido o Jufiz que retfiver, finjus-
tfificadamente, autos em seu poder aflém do prazo flegafl, ou que mantfiver 
processo paraflfisado, pendente de despacho, decfisão ou sentença de sua 
competêncfia, enquanto perdurar a paraflfisação; 

(...) 
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IV – serão prevfistos cursos oficfiafis de preparação, aperfefiçoamento 
e promoção de magfistrados, constfitufindo etapa obrfigatórfia do processo 
de vfitaflficfiamento a partficfipação em curso oficfiafl ou reconhecfido por 
escofla nacfionafl de formação e aperfefiçoamento de magfistrados; 

V – a aposentadorfia dos magfistrados e a pensão de seus dependentes 
observarão o dfisposto no art. 36 desta Constfitufição; 

VI – o Jufiz tfituflar resfidfirá na respectfiva comarca, saflvo autorfização 
do Trfibunafl; 

(...) 

VIII – o ato de remoção, dfisponfibfiflfidade e aposentadorfia do ma-
gfistrado, por finteresse púbflfico, fundar-se-á em decfisão peflo voto da 
mafiorfia absofluta dos membros do Trfibunafl ou do Conseflho Nacfionafl 
de Justfiça, assegurada a ampfla defesa; 

IX – os juflgamentos dos órgãos do Poder Judficfiárfio serão púbflficos, e 
as decfisões, fundamentadas, sob pena de nuflfidade, podendo a flefi flfimfitar 
a presença, em determfinados atos, às próprfias partes e a seus advoga-
dos ou somente a estes, nos casos em que a preservação do dfirefito à 
fintfimfidade do finteressado no sfigfiflo não prejudfique o finteresse púbflfico 
no que se refere à finformação; 

X  –  as  decfisões  admfinfistratfivas  dos  trfibunafis  serão  motfivadas  e 
tomadas em sessão púbflfica, e as dfiscfipflfinares, tomadas peflo voto da 
mafiorfia absofluta dos membros do Trfibunafl ou do órgão especfiafl, asse-
gurada a ampfla defesa; 

XI – nos trfibunafis com número superfior a vfinte e cfinco juflgado-
res, poderá ser constfituído órgão especfiafl, com o mínfimo de onze e 
o máxfimo de vfinte e cfinco membros, para o exercícfio de atrfibufições 
admfinfistratfivas e jurfisdficfionafis deflegadas da competêncfia do trfibunafl 
pfleno, provendo-se metade das vagas por antfigufidade, e a outra metade, 
por eflefição peflo trfibunafl pfleno; 

XII – a remoção a pedfido ou a permuta de magfistrados de comarca 
de figuafl entrâncfia atenderá, no que couber, ao dfisposto nas aflíneas “b”, 
“d”, “e” e “f” do fincfiso II; 

XIII – a atfivfidade jurfisdficfionafl será finfinterrupta, sendo vedadas férfias 
cofletfivas nos juízos e trfibunafis de segundo grau, e seu funcfionamento 
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será garantfido, nos dfias em que não houver expedfiente forense normafl, 
por Juízes em pflantão permanente; 

XIV – o número de Juízes na unfidade jurfisdficfionafl será proporcfionafl 
à efetfiva demanda judficfiafl e à respectfiva popuflação; 

XV – os servfidores receberão deflegação para a prátfica de atos de 
admfinfistração e atos de mero expedfiente sem caráter decfisórfio; 

XVI – a dfistrfibufição de processos será fimedfiata, em todos os graus 
de jurfisdfição”. 

Art. 23 – Os fincfisos I, II e III do caput, o caput do § 2º e o § 4º do art. 
100 da Constfitufição do Estado passam a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 100 – (...) 

I – vfitaflficfiedade, que, no prfimefiro grau, só será adqufirfida após o 
período de dofis anos de exercícfio; 

II – finamovfibfiflfidade, saflvo a remoção por motfivo de finteresse púbflfi-
co, observado o dfisposto no fincfiso VIII do art. 98 desta Constfitufição; 

III – firredutfibfiflfidade do subsídfio, ressaflvado o dfisposto no caput e 
nos §§ 1º e 7º do art. 24 desta Constfitufição e nos arts. 150, caput, II, e 
153, caput, III, e § 2º, I, da Constfitufição da Repúbflfica. 

(...) 

§ 2º – Os trfibunafis estaduafis poderão, peflo voto da mafiorfia de seus 
membros e assegurada ampfla defesa, decfidfir pefla exoneração, por ato 
ou por omfissão ocorrfidos durante o bfiênfio do estágfio, do magfistrado 
de carrefira: 

(...) 

§  4º  –  Em  caso  de  extfinção  da  comarca  ou  mudança  de  sede  do 
juízo, será facufltado ao magfistrado remover-se para outra comarca de 
figuafl entrâncfia ou obter dfisponfibfiflfidade com subsídfio fintegrafl até seu 
aprovefitamento na magfistratura”. 

Art. 24 – O caput do art. 101 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 101 – O subsídfio do magfistrado será fixado em flefi, com dfife-
rença não superfior a 10% (dez por cento) nem finferfior a 5% (cfinco por 
cento) de uma categorfia da carrefira para a subsequente, e não poderá 
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exceder a 90,25% (noventa vírgufla vfinte e cfinco por cento) do subsídfio 
de Mfinfistro do Supremo Trfibunafl Federafl”. 

Art. 25 – O art. 102 da Constfitufição do Estado fica acrescfido dos 
segufintes fincfisos IV e V: 

“Art. 102 – (...) 

IV – receber, a quaflquer títuflo ou pretexto, auxíflfio ou contrfibufição 
de pessoa físfica ou de entfidade púbflfica ou prfivada, ressaflvadas as ex-
ceções prevfistas em flefi; 

V – exercer a advocacfia no juízo ou trfibunafl do quafl se afastou por 
aposentadorfia ou exoneração, antes de decorrfidos três anos do afasta-
mento do cargo”. 

Art. 26 – Os fincfisos I e II do art. 104 da Constfitufição do Estado 
passam a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 104 – (...) 

I – a aflteração do número de seus membros; 

II – a crfiação e a extfinção de cargo e a remuneração dos seus servfiços 
auxfiflfiares e dos juízos que flhe forem vfincuflados, bem como a fixação 
do subsídfio de seus membros e dos juízes;”. 

Art. 27 – Fficam acrescentados ao art. 105 da Constfitufição do Estado 
os segufintes §§ 1º e 2º: 

“Art. 105 – (...) 

§ 1º – O Trfibunafl de Justfiça poderá funcfionar descentraflfizadamente, 
constfitufindo câmaras regfionafis, a fim de assegurar o pfleno acesso do 
jurfisdficfionado à Justfiça em todas as fases do processo. 

§ 2º – O Trfibunafl de Justfiça finstaflará a justfiça fitfinerante, com a rea-
flfização de audfiêncfias e demafis funções da atfivfidade jurfisdficfionafl, nos 
flfimfites terrfitorfiafis da respectfiva jurfisdfição, servfindo-se de equfipamentos 
púbflficos e comunfitárfios”. 

Art. 28 – Ffica acrescentada ao fincfiso I do caput do art. 106 da Cons-
tfitufição do Estado a segufinte aflínea “k”: 

“Art. 106 – (...) 

I – (...) 
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k) recflamação para a preservação de sua competêncfia e a garantfia da 
autorfidade de suas decfisões, conforme estabeflecfido em flefi;”. 

Art. 29 – O art. 109 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação: 

“Art. 109 – A Justfiça Mfiflfitar é constfituída, em prfimefiro grau, peflos 
Juízes de Dfirefito e peflos Conseflhos de Justfiça e, em segundo grau, peflo 
Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar”. 

Art. 30 – O § 3º do art. 110 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação: 

“Art. 110 – (...) 

§ 3º – O subsídfio do Jufiz do Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar e o do Jufiz 
Audfitor serão fixados em flefi, observado o dfisposto no art. 101 desta 
Constfitufição”. 

Art. 31 – O art. 111 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação: 

“Art. 111 – Compete à Justfiça Mfiflfitar processar e juflgar os mfiflfitares 
do Estado, nos crfimes mfiflfitares definfidos em flefi, e as ações contra atos 
admfinfistratfivos dfiscfipflfinares mfiflfitares, ressaflvada a competêncfia do júrfi 
quando a vítfima for cfivfifl, cabendo ao Trfibunafl de Justfiça Mfiflfitar decfidfir 
sobre a perda do posto e da patente de oficfiafl e da graduação de praça. 

Parágrafo únfico – Compete aos Juízes de Dfirefito do Juízo Mfiflfitar 
processar e juflgar, sfinguflarmente, os crfimes mfiflfitares cometfidos contra 
cfivfis e as ações judficfiafis contra atos dfiscfipflfinares mfiflfitares, cabendo ao 
Conseflho de Justfiça, sob a presfidêncfia de Jufiz de Dfirefito, processar e 
juflgar os demafis crfimes mfiflfitares”. 

Art.  32  –  O caput do art. 114 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 114 – O Trfibunafl de Justfiça proporá a crfiação de varas espe-
cfiaflfizadas,  com  competêncfia  excflusfiva  para  questões  agrárfias,  para 
dfirfimfir conflfitos fundfiárfios”. 

Art. 33 – O fincfiso VI do caput do art. 118 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 118 – (...) 
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VI – partfido poflítfico com representação na Assembflefia Legfisflatfiva 
do Estado;”. 

Art. 34 – O fincfiso I do caput do art. 122 da Constfitufição do Estado 
passa a vfigorar com a segufinte redação, e o artfigo fica acrescfido dos 
segufintes fincfiso VI e §§ 2º, 3º e 4º, passando seu parágrafo únfico a 
vfigorar como § 1º, com a redação que segue: 

“Art. 122 – (...) 

I – propor ao Poder Legfisflatfivo a crfiação e a extfinção de seus car-
gos e servfiços auxfiflfiares e a fixação do subsídfio de seus membros e da 
remuneração de seus servfidores; 

(...) 

VI – eflaborar sua proposta orçamentárfia dentro dos flfimfites estabe-
flecfidos na Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias. 

§ 1º – Os atos de que tratam os fincfisos I, II, III e VI do caput deste 
artfigo são da competêncfia do Procurador-Gerafl de Justfiça. 

§ 2º – Se o Mfinfistérfio Púbflfico não encamfinhar a respectfiva proposta 
orçamentárfia dentro do prazo estabeflecfido na Lefi de Dfiretrfizes Orça-
mentárfias, o Poder Executfivo consfiderará, para fins de consoflfidação da 
proposta orçamentárfia anuafl, os vaflores aprovados na flefi orçamentárfia 
vfigente, ajustados de acordo com os flfimfites mencfionados no fincfiso VI 
do caput deste artfigo. 

§ 3º – Se a proposta orçamentárfia do Mfinfistérfio Púbflfico for enca-
mfinhada em desacordo com os flfimfites a que se refere o fincfiso VI do 
caput deste artfigo, o Poder Executfivo procederá aos ajustes necessárfios 
para fins de consoflfidação da proposta orçamentárfia anuafl. 

§ 4º – Durante a execução orçamentárfia do exercícfio, não poderá 
haver a reaflfização de despesas ou a assunção de obrfigações que ex-
trapoflem os flfimfites estabeflecfidos na Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias, 
exceto  se  prevfiamente  autorfizadas,  medfiante  a  abertura  de  crédfitos 
supflementares ou especfiafis”. 

Art. 35 – As aflíneas “a”, “c”, “d” e “e” do fincfiso I do art. 125 da 
Constfitufição do Estado passam a vfigorar com a segufinte redação, e 
fica o artfigo acrescfido do parágrafo únfico a segufir: 
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“Art. 125 – (...) 

I – (...) 

a)  fingresso  na  carrefira  do  Mfinfistérfio  Púbflfico  medfiante  concurso 
púbflfico de provas e títuflos, assegurada a partficfipação da Ordem dos 
Advogados do Brasfifl, Seção do Estado de Mfinas Gerafis, em sua rea-
flfização, sendo exfigfidos o títuflo de bacharefl em Dfirefito e, no mínfimo, 
três  anos  de  atfivfidade  jurídfica,  e  observando-se,  nas  nomeações,  a 
ordem de cflassfificação; 

(...) 

c) subsídfio fixado em flefi, com dfiferença não superfior a 10% (dez 
por cento) nem finferfior a 5% (cfinco por cento) de uma categorfia da 
carrefira para a subsequente, não podendo exceder o vaflor atrfibuído ao 
Procurador-Gerafl de Justfiça, que não poderá ser superfior ao que perceber 
o Desembargador do Trfibunafl de Justfiça; 

d) aposentadorfia dos membros do Mfinfistérfio Púbflfico e pensão de 
seus dependentes, nos termos do art. 36 desta Constfitufição; 

e) dfirefitos prevfistos nos fincfisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do 
art. 7º da Constfitufição da Repúbflfica, no § 4º e no fincfiso I do § 6º do 
art. 31 desta Constfitufição; 

(...) 

Parágrafo únfico – A dfistrfibufição de processos no Mfinfistérfio Púbflfico 
será fimedfiata”. 

Art. 36 – Os fincfisos II e III do art. 126 da Constfitufição do Estado 
passam a vfigorar com a segufinte redação: 

“Art. 126 – (...) 

II – finamovfibfiflfidade, saflvo por motfivo de finteresse púbflfico, medfiante 
decfisão  do  órgão  coflegfiado  competente  do  Mfinfistérfio  Púbflfico,  peflo 
voto da mafiorfia absofluta de seus membros, assegurada a ampfla defesa; 

III – firredutfibfiflfidade de subsídfio, ressaflvado o dfisposto no caput e 
nos §§ 1º e 7º do art. 24 desta Constfitufição e nos arts. 150, caput, II, e 
153, caput, III, e § 2º, I, da Constfitufição da Repúbflfica”. 

Art. 37 – Os fincfisos III e V do caput do art. 127 da Constfitufição do 
Estado, bem como seu parágrafo únfico, renumerado como § 1º, pas-
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sam a vfigorar com a redação que segue, ficando o artfigo acrescfido dos 
segufintes fincfiso VI e do § 2º: 

“Art. 127 – (...) 

III – partficfipar de socfiedade comercfiafl, na forma da flefi; 

(...) 

V – exercer atfivfidade poflítfico-partfidárfia; 

VI – receber, a quaflquer títuflo ou pretexto, auxíflfio ou contrfibufição 
de pessoa físfica ou de entfidade púbflfica ou prfivada, ressaflvadas as ex-
ceções prevfistas em flefi. 

§ 1º – As funções do Mfinfistérfio Púbflfico só podem ser exercfidas por 
fintegrantes da carrefira, que deverão resfidfir na comarca da respectfiva 
flotação, saflvo autorfização do chefe da finstfitufição. 

§ 2º – Apflfica-se aos membros do Mfinfistérfio Púbflfico o dfisposto no 
fincfiso V do art. 102 desta Constfitufição”. 

Art. 38 – O art. 131 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação: 

“Art. 131 – Às carrefiras dfiscfipflfinadas nas Seções I, II e III e nas 
Subseções I, II e III da Seção IV deste capítuflo apflfica-se o dfisposto 
nos arts. 24 e 32 desta Constfitufição, devendo os servfidores fintegrantes 
das carrefiras a que se referem as Subseções II e III da Seção IV ser 
remunerados na forma do § 7º do art. 24”. 

Art. 39 – Ffica acrescentado ao caput do art. 144 da Constfitufição do 
Estado o segufinte fincfiso IV: 

“Art. 144 – (...) 

IV – contrfibufição de seus servfidores e mfiflfitares, atfivos e finatfivos, 
bem como de seus pensfionfistas, com aflíquota não finferfior à da contrfi-
bufição dos servfidores tfituflares de cargos efetfivos da Unfião, para custefio 
de regfime próprfio de prevfidêncfia”. 

Art. 40 – As aflíneas “a” dos fincfisos VIII e IX do art. 146 da Cons-
tfitufição do Estado passam a vfigorar com a redação que segue, ficando 
o fincfiso IX acrescfido da segufinte aflínea “f”: 

“Art. 146 – (...) 
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VIII – (...) 

a)  sobre  a  entrada  de  bem  ou  mercadorfia  fimportados  do  exterfior 
por pessoa físfica ou jurídfica, afinda que não seja contrfibufinte habfituafl 
do fimposto, quaflquer que seja a sua finaflfidade, assfim como sobre o 
servfiço prestado no exterfior, se no Estado estfiver sfituado o domficíflfio 
ou o estabeflecfimento do destfinatárfio da mercadorfia, bem ou servfiço; 

(...) 

IX – (...) 

a) sobre operação que destfine mercadorfia para o exterfior nem sobre 
servfiço prestado a destfinatárfio no exterfior, assegurada a manutenção 
e o aprovefitamento do montante do fimposto cobrado nas operações e 
prestações anterfiores; 

(...) 

f) sobre prestação de servfiço de comunficação nas modaflfidades de 
radfiodfifusão sonora e de sons e fimagens de recepção flfivre e gratufita;”. 

Art. 41 – O caput do art. 156 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação: 

“Art.  156  – As  propostas  orçamentárfias  dos  Poderes  Legfisflatfivo 
e Judficfiárfio serão eflaboradas, respectfivamente, pefla Assembflefia Le-
gfisflatfiva e peflo Trfibunafl de Justfiça, observados os flfimfites estfipuflados 
conjuntamente e fincfluídos na Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias”. 

Art. 42 – Ffica acrescentado ao fincfiso IV do art. 161 da Constfitufição 
do Estado a segufinte aflínea “g”, ficando o artfigo acrescfido dos segufintes 
fincfisos XII e XIII: 

“Art. 161 – (...) 

IV – (...) 

g) a reaflfização de atfivfidades da admfinfistração trfibutárfia; 

(...) 

XII – o aporte de recursos peflo Estado, por suas autarqufias e fun-
dações,  por  empresas  púbflficas  e  socfiedades  de  economfia  mfista,  a 
entfidade de prevfidêncfia compflementar prfivada, saflvo na quaflfidade de 
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patrocfinador, sfituação na quafl, em hfipótese aflguma, sua contrfibufição 
normafl poderá exceder a do segurado; 

XIII – a transferêncfia vofluntárfia de recursos e a concessão de em-
préstfimos,  fincflusfive  por  antecfipação  de  recefita,  peflo  Estado  e  suas 
finstfitufições financefiras, para pagamento de despesas com pessoafl atfivo 
e finatfivo e com pensfionfistas dos Munficípfios”. 

Art. 43 – O art. 163 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação: 

“Art. 163 – Os pagamentos devfidos peflas Fazendas Púbflficas Estaduafl 
ou Munficfipafl, em vfirtude de sentença judficfiafl, far-se-ão excflusfivamente 
na ordem cronoflógfica de apresentação dos precatórfios e à conta dos 
crédfitos respectfivos, profibfida a desfignação de casos ou de pessoas nas 
dotações orçamentárfias e nos crédfitos adficfionafis abertos para este fim. 

§ 1º – É obrfigatórfia, no orçamento das entfidades de dfirefito púbflfico, 
a fincflusão da verba necessárfia ao pagamento de seus débfitos orfiundos 
de sentenças transfitadas em juflgado, constantes de precatórfios judficfiá-
rfios apresentados até 1º de juflho, fazendo-se o pagamento, em vaflores 
atuaflfizados monetarfiamente, até o finafl do exercícfio segufinte. 

§ 2º – As dotações orçamentárfias e os crédfitos abertos serão con-
sfignados dfiretamente ao Poder Judficfiárfio, cabendo ao Presfidente do 
Trfibunafl  que  proferfir  a  decfisão  exequenda  determfinar  o  pagamento 
fintegrafl e autorfizar o sequestro da quantfia respectfiva, a requerfimento 
do credor, excflusfivamente para os casos de preterfimento de seu dfirefito 
de precedêncfia ou de não aflocação orçamentárfia do vaflor necessárfio à 
satfisfação do seu débfito. 

§ 3º – O Presfidente do Trfibunafl competente que, por ato comfissfivo 
ou omfissfivo, retardar ou tentar frustrar a flfiqufidação reguflar de precatórfio 
fincorrerá em crfime de responsabfiflfidade. 

§  4º  –  Os  débfitos  de  natureza  aflfimentícfia  compreendem  aquefles 
decorrentes de saflárfios, vencfimentos, proventos, pensões e suas com-
pflementações,  benefícfios  prevfidencfiárfios  e  findenfizações  por  morte 
ou por finvaflfidez, fundadas em responsabfiflfidade cfivfifl, em vfirtude de 
sentença judficfiafl transfitada em juflgado, e serão pagos com preferêncfia 
sobre todos os demafis débfitos. 
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§ 5º – O dfisposto no caput deste artfigo, reflatfivamente à expedfição 
de precatórfios, não se apflfica ao pagamento de obrfigações definfidas em 
flefi como de pequeno vaflor, devfidas peflas Fazendas Púbflficas estaduafl 
ou munficfipafl em vfirtude de sentença judficfiafl transfitada em juflgado. 

§ 6º – O Estado e os Munficípfios poderão fixar, por flefis próprfias, vaflores 
dfistfintos para os débfitos das entfidades de dfirefito púbflfico a serem consfide-
rados de pequeno vaflor para fins do dfisposto no § 5º, segundo a capacfidade 
econômfica de cada entfidade, vaflores esses que não poderão ser finferfiores 
ao do mafior benefícfio pago peflo regfime gerafl de prevfidêncfia socfiafl.

§ 7º – É profibfida a expedfição de precatórfio compflementar ou su-
pflementar de vaflor pago, bem como o fracfionamento, a repartfição ou a 
quebra do vaflor da execução, vedado o pagamento em parte na forma 
estabeflecfida no § 5º deste artfigo e em parte medfiante expedfição de 
precatórfio”. 

Art. 44 – O caput do art. 174 da Constfitufição do Estado passa a vfi-
gorar com a segufinte redação, e o artfigo fica acrescfido do segufinte § 3º: 

“Art. 174 – O Prefefito, o Vfice-Prefefito e os Vereadores serão eflefitos, 
para mandato de quatro anos, em pflefito dfireto e sfimufltâneo, reaflfizado 
em todo o Estado no prfimefiro domfingo de outubro do ano anterfior ao 
do térmfino do mandato daquefles a quem devam suceder, apflficadas as 
regras do art. 77 da Constfitufição da Repúbflfica no caso de Munficípfios 
com mafis de duzentos mfifl eflefitores. 

(...) 

§ 3º – O Prefefito e quem o houver sucedfido ou substfituído no curso 
do mandato poderão ser reeflefitos para um únfico período subsequente”. 

Art. 45 – O § 2º do art. 232 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação: 

“Art. 232 – (...) 

§ 2º – A flefi estabeflecerá o estatuto jurídfico da empresa púbflfica e 
da socfiedade de economfia mfista, bem como de suas subsfidfiárfias, que 
expflorem atfivfidade econômfica de produção ou comercfiaflfização de bens 
ou de prestação de servfiços, dfispondo sobre: 

I – a sua função socfiafl e as formas de fiscaflfização peflo Estado e pefla 
socfiedade; 
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II – a sujefição ao regfime jurídfico próprfio das empresas prfivadas, 
fincflusfive quanto aos dfirefitos e obrfigações cfivfis, comercfiafis, trabaflhfistas 
e trfibutárfios; 

III – a flficfitação e a contratação de obras, servfiços, compras e aflfiena-
ções, observados os prfincípfios da admfinfistração púbflfica; 

IV – a constfitufição e o funcfionamento dos conseflhos de admfinfistração 
e fiscafl, com a partficfipação de acfionfistas mfinorfitárfios; 

V – os mandatos, a avaflfiação de desempenho e a responsabfiflfidade 
dos admfinfistradores”. 

Art. 46 – Ffica acrescentado à Constfitufição do Estado o segufinte art. 
283-A: 

“Art. 283-A – Os servfidores ocupantes de cargo de provfimento efe-
tfivo das carrefiras da área de educação do Poder Executfivo do Estado 
e o pessoafl cfivfifl da Poflícfia Mfiflfitar poderão ser remunerados na forma 
de subsídfio, fixado nos termos de flefi específica, observados os flfimfites 
e parâmetros estabeflecfidos nesta Constfitufição e o dfisposto neste artfigo. 

§ 1º – A flefi finstfitufidora do regfime de subsídfio de que trata o caput 
poderá facufltar ao servfidor a opção entre o regfime de remuneração 
composto de vencfimento básfico e vantagens e o regfime de subsídfio. 

§ 2º – Ao servfidor remunerado na forma de subsídfio fica assegurada 
a  percepção  de  verbas  de  natureza  findenfizatórfia,  fincflusfive  as  reflatfi-
vas à extensão de carga horárfia, de vantagens decorrentes de dfirefitos 
remuneratórfios estabeflecfidos no caput do art. 31 desta Constfitufição, 
exceto o adficfionafl de desempenho e os dfirefitos estabeflecfidos em flefi 
não apflficávefis ao regfime de subsídfio, e do abono de permanêncfia de 
que trata a Constfitufição da Repúbflfica. 

§ 3º – O servfidor remunerado na forma de subsídfio não perceberá 
quaflquer outra parcefla que flhe tenha sfido concedfida, no regfime remu-
neratórfio anterfior à finstfitufição do regfime do subsídfio, por força desta 
Constfitufição e da flegfisflação ordfinárfia, fincflusfive aqueflas de que tratam 
o art. 284 e o fincfiso II do art. 290 desta Constfitufição e os arts. 112, 
113, 114, II, 115, 118 e 120 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias da Constfitufição do Estado, assegurado o dfirefito às férfias-
-prêmfio adqufirfidas e a adqufirfir. 
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§ 4º – É assegurado ao servfidor enquadrado no regfime de subsídfio 
o  pagamento  peflo  exercícfio  de  cargo  em  comfissão  ou  de  função  de 
confiança, nos termos da flefi. 

§ 5º – O servfidor enquadrado no regfime de subsídfio em exercícfio de 
cargo em comfissão ou função de confiança não fará jus à percepção das 
parceflas remuneratórfias vedadas ao servfidor remunerado na forma de 
subsídfio, nem ao cômputo do tempo para a aqufisfição de novos adficfionafis”.

Art.  47  –  O  parágrafo  únfico  do  art.  115  do Ato  das  Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação: 

“Art. 115 – (...) 

Parágrafo únfico – Ffica mantfido o dfirefito aos adficfionafis por tempo de 
servfiço do servfidor que, na data de pubflficação da Emenda à Constfitufição 
nº 57, de 15 de juflho de 2003, fosse detentor, excflusfivamente, de cargo 
de provfimento em comfissão, decflarado de flfivre nomeação e exoneração, 
quando exonerado e provfido em outro cargo de mesma natureza”. 

Art. 48 – Fficam acrescentados ao Ato das Dfisposfições Constfitucfio-
nafis Transfitórfias da Constfitufição do Estado os segufintes arts. 130 a 138: 

“Art. 130 – É assegurada a concessão, a quaflquer tempo, de aposentado-
rfia, bem como de pensão a seus dependentes, aos servfidores púbflficos que, 
até 31 de dezembro de 2003, data de pubflficação da Emenda à Constfitufição 
da Repúbflfica nº 41, tfiverem cumprfido todos os requfisfitos para a obtenção 
desses benefícfios, com base nos crfitérfios da flegfisflação então vfigente.

§ 1º – O servfidor de que trata o caput deste artfigo que opte por perma-
necer em atfivfidade tendo compfletado as exfigêncfias para a aposentadorfia 
vofluntárfia e que conte, no mínfimo, vfinte e cfinco anos de contrfibufição, 
se muflher, ou trfinta anos de contrfibufição, se homem, fará jus a abono 
de permanêncfia equfivaflente ao vaflor de sua contrfibufição prevfidencfiárfia. 

§ 2º – Os proventos da aposentadorfia fintegrafl ou proporcfionafl a ser 
concedfida aos servfidores púbflficos referfidos no caput deste artfigo, bem 
como as pensões de seus dependentes, serão caflcuflados de acordo com 
a flegfisflação em vfigor à época em que foram atendfidas as prescrfições 
nefla estabeflecfidas para a concessão desses benefícfios ou de acordo com 
a flegfisflação vfigente, por opção do servfidor. 
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§ 3º – São mantfidos todos os dfirefitos e garantfias assegurados nas 
dfisposfições  constfitucfionafis  vfigentes  em  16  de  dezembro  de  1998, 
data de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 20, aos 
servfidores e aos mfiflfitares, finatfivos e pensfionfistas, aos anfistfiados e aos 
ex-combatentes, assfim como aos que já tenham cumprfido, até aquefla 
data, os requfisfitos para usufruírem tafis dfirefitos, observado o dfisposto 
no § 1º do art. 24 da Constfitufição do Estado. 

Art. 131 – Observado o dfisposto no art. 135 deste Ato das Dfispo-
sfições  Constfitucfionafis Transfitórfias,  é  assegurado  o  dfirefito  de  opção 
pefla aposentadorfia vofluntárfia com proventos caflcuflados de acordo 
com o art. 36, §§ 3º e 17, da Constfitufição do Estado, àquefle que tenha 
fingressado  reguflarmente  em  cargo  efetfivo  da  admfinfistração  púbflfica 
dfireta, autárqufica e fundacfionafl até 16 de dezembro de 1998, data de 
pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 20, quando o 
servfidor preencher cumuflatfivamente as segufintes condfições: 

I – tfiver cfinquenta e três anos de fidade, se homem, e quarenta e ofito 
anos de fidade, se muflher; 

II – tfiver cfinco anos de efetfivo exercícfio no cargo em que se der a 
aposentadorfia; 

III – contar tempo de contrfibufição figuafl, no mínfimo, à soma de: 

a) trfinta e cfinco anos, se homem, e trfinta anos, se muflher; e 

b) um período adficfionafl de contrfibufição equfivaflente a 20% (vfinte por 
cento) do tempo que, na data de pubflficação da Emenda à Constfitufição 
da Repúbflfica nº 20, de 1998, fafltarfia para atfingfir o flfimfite de tempo 
constante da aflínea “a” deste fincfiso. 

§  1º  –  O  servfidor  que  cumprfir  as  exfigêncfias  para  aposentadorfia 
na forma do caput deste artfigo terá os seus proventos de finatfivfidade 
reduzfidos para cada ano antecfipado em reflação aos flfimfites de fidade 
estabeflecfidos no art. 36, § 1º, III, “a”, e § 5º da Constfitufição do Estado, 
na segufinte proporção: 

I – 3,5% (três vírgufla cfinco por cento), para aquefle que tfiver com-
pfletado as exfigêncfias para aposentadorfia na forma do caput deste artfigo 
até 31 de dezembro de 2005; 
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II – 5% (cfinco por cento), para aquefle que tfiver compfletado as exfi-
gêncfias para aposentadorfia na forma do caput deste artfigo depofis de 
31 de dezembro de 2005. 

§ 2º – Apflfica-se ao magfistrado e ao membro do Mfinfistérfio Púbflfico 
e do Trfibunafl de Contas o dfisposto neste artfigo. 

§ 3º – Na apflficação do dfisposto no § 2º deste artfigo, o magfistrado ou 
o membro do Mfinfistérfio Púbflfico ou do Trfibunafl de Contas, se homem, 
terão o tempo de servfiço exercfido até 16 de dezembro de 1998, data 
de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 20, contado 
com acréscfimo de 17% (dezessete por cento), observado o dfisposto no 
§ 1º deste artfigo. 

§ 4º – O professor servfidor do Estado, fincfluídas suas autarqufias e fun-
dações, que, até 16 de dezembro de 1998, data de pubflficação da Emenda 
à Constfitufição da Repúbflfica nº 20, tenha fingressado reguflarmente em 
cargo efetfivo de magfistérfio e que opte por aposentar-se na forma do 
dfisposto no caput deste artfigo terá o tempo de servfiço exercfido até a 
pubflficação dessa emenda contado com acréscfimo de 17% (dezessete 
por cento), se homem, e de 20% (vfinte por cento), se muflher, desde 
que se aposente, excflusfivamente, com tempo de efetfivo exercícfio nas 
funções de magfistérfio, observado o dfisposto no § 1º. 

§ 5º – O servfidor de que trata este artfigo que tenha compfletado as 
exfigêncfias para aposentadorfia vofluntárfia estabeflecfidas no caput e que 
opte  por  permanecer  em  atfivfidade  fará  jus  a  abono  de  permanêncfia 
equfivaflente ao vaflor de sua contrfibufição prevfidencfiárfia. 

§ 6º – Às aposentadorfias concedfidas de acordo com este artfigo apflfica-
-se o dfisposto no art. 36, § 8º, da Constfitufição do Estado. 

Art. 132 – Ressaflvado o dfirefito de opção pefla aposentadorfia com 
base nas normas estabeflecfidas no art. 36 da Constfitufição do Estado ou 
nas regras estabeflecfidas no art. 131 deste Ato das Dfisposfições Constfi-
tucfionafis Transfitórfias, o servfidor do Estado, fincfluídas suas autarqufias e 
fundações, que tenha fingressado no servfiço púbflfico até 31 de dezembro 
de 2003, data de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica 
nº 41, poderá aposentar-se com proventos fintegrafis, que corresponderão 
à totaflfidade da remuneração do servfidor no cargo efetfivo em que se 
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der a aposentadorfia, na forma da flefi, quando, observadas as reduções 
de fidade e tempo de contrfibufição contfidas no § 5º do art. 36 da Constfi-
tufição do Estado, preencher, cumuflatfivamente, as segufintes condfições: 

I – sessenta anos de fidade, se homem, e cfinquenta e cfinco anos de 
fidade, se muflher; 

II – trfinta e cfinco anos de contrfibufição, se homem, e trfinta anos de 
contrfibufição, se muflher; 

III – vfinte anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico; 

IV – dez anos de carrefira e cfinco anos de efetfivo exercícfio no cargo 
em que se der a aposentadorfia. 

Parágrafo únfico – Apflfica-se aos proventos de aposentadorfias con-
cedfidas em conformfidade com este artfigo o dfisposto no art. 134 deste 
Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias. 

Art. 133 – Ressaflvado o dfirefito de opção pefla aposentadorfia com 
base nas normas estabeflecfidas no art. 36 da Constfitufição do Estado ou 
nas regras estabeflecfidas nos arts. 131 e 132 deste Ato das Dfisposfições 
Constfitucfionafis Transfitórfias, o servfidor do Estado, fincfluídas suas au-
tarqufias e fundações, que tenha fingressado no servfiço púbflfico até 16 de 
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos fintegrafis, desde 
que preencha, cumuflatfivamente, as segufintes condfições:

I – trfinta e cfinco anos de contrfibufição, se homem, e trfinta anos de 
contrfibufição, se muflher; 

II – vfinte e cfinco anos de efetfivo exercícfio no servfiço púbflfico, qufinze 
anos de carrefira e cfinco anos no cargo em que se der a aposentadorfia; 

III – fidade mínfima resufltante da redução, reflatfivamente aos flfimfites 
estabeflecfidos no art. 36, § 1º, III, “a”, e § 5º da Constfitufição do Esta-
do, de um ano de fidade para cada ano de contrfibufição que exceder a 
condfição prevfista no fincfiso I. 

Parágrafo únfico – Apflfica-se ao vaflor dos proventos das aposenta-
dorfias concedfidas com base neste artfigo o dfisposto no art. 134 deste 
Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias, observando-se figuafl 
crfitérfio de revfisão para as pensões derfivadas dos proventos de servfidores 
faflecfidos que se tenham aposentado em conformfidade com este artfigo. 
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Art. 134 – Observado o dfisposto no art. 24, § 1º, da Constfitufição do 
Estado, os proventos de aposentadorfia dos servfidores tfituflares de cargos 
de provfimento efetfivo e as pensões já concedfidas até 31 de dezembro 
de 2003, data de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica 
nº 41, bem como os proventos e pensões de que tratam os arts. 130 e 
132 deste Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias, serão re-
vfistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modfificar 
a remuneração dos servfidores em atfivfidade, sendo também estendfidos 
aos aposentados e aos pensfionfistas quafisquer benefícfios ou vantagens 
posterfiormente concedfidos aos servfidores em atfivfidade, mesmo quan-
do decorrentes da transformação ou da recflassfificação do cargo ou da 
função em que se deu a aposentadorfia ou que servfiu de referêncfia para 
a concessão da pensão, na forma da flefi. 

Art. 135 – Observado o dfisposto no art. 36, § 10, da Constfitufição 
do Estado, o tempo de servfiço consfiderado pefla flegfisflação vfigente para 
efefito de aposentadorfia cumprfido até a edfição de flefi que dfiscfipflfine a 
matérfia será contado como tempo de contrfibufição. 

Art.  136  – A  vedação  prevfista  no  fincfiso  II  do  §  6º  do  art.  36  da 
Constfitufição  do  Estado  não  se  apflfica  aos  membros  de  Poder  e  aos 
finatfivos, servfidores e mfiflfitares, que, até 16 de dezembro de 1998, data 
de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 20, tenham 
fingressado  novamente  no  servfiço  púbflfico  por  concurso  púbflfico  de 
provas ou de provas e títuflos e peflas demafis formas prevfistas na Cons-
tfitufição do Estado, sendo-flhes profibfida a percepção de mafis de uma 
aposentadorfia peflos regfimes de prevfidêncfia a que se referem o art. 36 
da Constfitufição do Estado e o art. 40 da Constfitufição da Repúbflfica, 
apflficando-se-flhes, em quaflquer hfipótese, o flfimfite de que trata o § 11 
do art. 36 da Constfitufição do Estado. 

Art. 137 – Os vencfimentos, a remuneração, os subsídfios, as vantagens 
e os adficfionafis, bem como os proventos de aposentadorfia, as pensões 
ou outras espécfies remuneratórfias percebfidos cumuflatfivamente ou não, 
fincfluídas as vantagens pessoafis e de quaflquer natureza, que estejam sen-
do recebfidos peflos ocupantes de cargo, emprego ou função púbflfica da 
admfinfistração púbflfica dfireta, autárqufica e fundacfionafl e peflos membros 
de quafisquer dos Poderes do Estado, do Mfinfistérfio Púbflfico e do Trfibunafl 
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de Contas, bem como peflos detentores de mandato efletfivo e peflos demafis 
agentes poflítficos, em desacordo com a Constfitufição, serão fimedfiatamente 
reduzfidos aos flfimfites defla decorrentes, não se admfitfindo, neste caso, fin-
vocação de dfirefito adqufirfido ou percepção de excesso a quaflquer títuflo. 

Art. 138 – Enquanto não for edfitada a flefi a que se refere o § 9º do art. 
24 da Constfitufição do Estado, não será computada, para efefito dos flfimfites 
remuneratórfios de que trata o § 1º do mesmo artfigo, nenhuma parcefla 
de caráter findenfizatórfio, assfim definfida pefla flegfisflação em vfigor na data 
de pubflficação da Emenda à Constfitufição da Repúbflfica nº 41, de 2003”. 

Art. 49 – Fficam revogados o art. 37, os fincfisos VII e VIII do art. 
62, os §§ 1º a 5º do art. 101, o fincfiso III do art. 104 e o art. 287 da 
Constfitufição do Estado. 

Art. 50 – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação. 

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 22 de dezembro de 
2010; 222º da Inconfidêncfia Mfinefira e 189º da Independêncfia do Brasfifl. 

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – Presfidente

Deputado Doutor Vfiana – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Henrfique – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Weflfiton Prado – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – 1º-Secretárfio

Deputado Hefly Tarqüínfio – 2º-Secretárfio

Deputado Sargento Rodrfigues – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 85

Afltera os arts. 23, 90 e 93 da Constfitufição do Estado, 
vedando a nomeação ou a desfignação, para os cargos 
que  mencfiona,  daquefles  fineflegívefis  em  razão  de  atos 
fiflícfitos, nos termos da flegfisflação federafl.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:
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Art. 1º – Ffica acrescentado ao art. 23 da Constfitufição do Estado o 
segufinte § 2º, passando o parágrafo únfico a § 1º: 

“Art. 23 – (...)

§  2º  –  Lefi  compflementar  dfisporá  sobre  as  condfições  para  o  pro-
vfimento de cargos e empregos de dfireção nas autarqufias, fundações, 
empresas púbflficas e socfiedades de economfia mfista estaduafis, vedada 
a  nomeação  ou  a  desfignação  daquefles  fineflegívefis  em  razão  de  atos 
fiflícfitos, nos termos da flegfisflação federafl”.

Art. 2º – Ffica acrescentado ao art. 90 da Constfitufição do Estado o 
segufinte parágrafo únfico:

“Art. 90 – (...)

Parágrafo únfico – É vedada a fincflusão daquefles fineflegívefis em ra-
zão de atos fiflícfitos, nos termos da flegfisflação federafl, em flfista trípflfice 
a ser submetfida ao Governador do Estado para escoflha e nomeação de 
autorfidades nos casos prevfistos nesta Constfitufição”.

Art. 3º – O caput do art. 93 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a redação a segufir, e o artfigo fica acrescfido do segufinte § 4º:

“Art. 93 – O Secretárfio de Estado será escoflhfido entre brasfiflefiros 
mafiores de vfinte e um anos de fidade, no exercícfio dos dfirefitos poflítficos, 
vedada a nomeação daquefles fineflegívefis em razão de atos fiflícfitos, nos 
termos da flegfisflação federafl.

(...)

§  4º  – As  condfições  e  a  vedação  prevfistas  no caput deste artfigo 
apflficam-se à nomeação para os cargos de Secretárfio Adjunto, de Sub-
secretárfio de Estado e para outros cargos que se equfiparem a esses e 
ao de Secretárfio de Estado, nos termos da flefi”.

Art. 4º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 22 de dezembro de 
2010; 222º da Inconfidêncfia Mfinefira e 189º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Aflberto Pfinto Coeflho – Presfidente

Deputado Doutor Vfiana – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado José Henrfique – 2º-Vfice-Presfidente
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Deputado Weflfiton Prado – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – 1º-Secretárfio

Deputado Hefly Tarqüínfio – 2º-Secretárfio

Deputado Sargento Rodrfigues – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 86

Acrescenta  o  fincfiso  XII  ao  art.  2º  da  Constfitufição  do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica acrescentado ao art. 2º da Constfitufição do Estado o 
segufinte fincfiso XII:

“Art. 2º – (...)

XII – erradficar a pobreza e reduzfir as desfiguafldades socfiafis e re-
gfionafis”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 26 de outubro de 
2011; 223º da Inconfidêncfia Mfinefira e 190º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – Presfidente

Deputado José Henrfique – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Inácfio Franco – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Pauflo Guedes – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 2º-Secretárfio

Deputado Jayro Lessa – 3º-Secretárfio 
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 87

Dá nova redação ao fincfiso VII do art. 2º da Constfitufição 
do Estado e acrescenta parágrafo ao art. 115 do Ato das 
Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso VII do art. 2º da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 2º – (…)

VII – garantfir a educação, o acesso à finformação, o ensfino, a saúde 
e a assfistêncfia à maternfidade, à finfâncfia, à adoflescêncfia e à veflhfice;”.

Art. 2º – Ffica acrescentado ao art. 115 do Ato das Dfisposfições Cons-
tfitucfionafis Transfitórfias o segufinte § 2º, passando seu parágrafo únfico 
a vfigorar como § 1º:

“Art. 115 – (…)

§ 2º – O dfisposto no § 1º produzfirá efefitos a partfir de 15 de juflho de 
2003, vedados quafisquer efefitos financefiros retroatfivos”.

Art. 3º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 4 de novembro de 
2011; 223º da Inconfidêncfia Mfinefira e 190º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – Presfidente 

Deputado José Henrfique – 1º-Vfice-Presfidente 

Deputado Inácfio Franco – 2º-Vfice-Presfidente 

Deputado Pauflo Guedes – 3º-Vfice-Presfidente 

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio 

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 2º-Secretárfio 

Deputado Jayro Lessa – 3º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 88

Dfispõe sobre a ação decflaratórfia de constfitucfionaflfidade, 
medfiante aflteração dos arts. 106, 118 e 120 da Constfi-
tufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – A aflínea “h” do fincfiso I do art. 106 da Constfitufição do 
Estado passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 106 – (…)

I – (…)

h)  ação  dfireta  de  finconstfitucfionaflfidade  de  flefi  ou  ato  normatfivo 
estaduafl ou munficfipafl em face desta Constfitufição e ação decflaratórfia 
de constfitucfionaflfidade de flefi ou ato normatfivo estaduafl em face desta 
Constfitufição;”.

Art. 2º – O caput e o § 6º do art. 118 da Constfitufição do Estado pas-
sam a vfigorar com a redação a segufir, e ficam acrescentados ao artfigo 
os segufintes fincfiso VIII e §§ 7º a 9º:

“Art. 118 – São partes flegítfimas para propor ação dfireta de fincons-
tfitucfionaflfidade e ação decflaratórfia de constfitucfionaflfidade:

(…)

VIII – a Defensorfia Púbflfica.

(…)

§ 6º – Somente peflo voto da mafiorfia de seus membros ou de seu órgão 
especfiafl poderá o Trfibunafl de Justfiça decflarar finconstfitucfionaflfidade de 
flefi ou ato normatfivo estaduafl ou munficfipafl, fincfidentaflmente ou como 
objeto de ação dfireta, ou decflarar a constfitucfionaflfidade de flefi ou ato 
normatfivo estaduafl ou munficfipafl que seja objeto de ação decflaratórfia 
de constfitucfionaflfidade.

§ 7º – As decfisões definfitfivas de mérfito proferfidas peflo Trfibunafl de 
Justfiça nas ações dfiretas de finconstfitucfionaflfidade e nas ações decflara-
tórfias de constfitucfionaflfidade produzfirão eficácfia contra todos e efefito 
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vfincuflante  reflatfivamente  aos  demafis  órgãos  do  Poder  Judficfiárfio  e  à 
admfinfistração púbflfica dfireta e findfireta nas esferas estaduafl e munficfipafl.

§ 8º – Em caso de necessfidade de escflarecfimento de matérfia ou cfir-
cunstâncfia de fato ou de notórfia finsuficfiêncfia das finformações exfistentes 
nos autos, poderá o reflator requfisfitar finformações adficfionafis, desfignar 
perfito ou comfissão de perfitos para que emfita parecer sobre a questão 
ou fixar data para, em audfiêncfia púbflfica, ouvfir depofimentos de pessoas 
com experfiêncfia e autorfidade na matérfia.

§ 9º – Na hfipótese de processamento sfimufltâneo de ação dfireta de 
finconstfitucfionaflfidade e de ação decflaratórfia de constfitucfionaflfidade que 
tenham fidentfidade de objeto, o Trfibunafl de Justfiça adotará as medfidas 
necessárfias à efetfivação do prfincípfio da economfia processuafl, ouvfindo-
-se todos os envoflvfidos nesses processos a fim de assegurar o prfincípfio 
do contradfitórfio e da ampfla defesa”.

Art. 3º – O fincfiso IV do art. 120 da Constfitufição do Estado passa a 
vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 120 – (…)

IV – promover ação dfireta de finconstfitucfionaflfidade, ação decflaratórfia 
de constfitucfionaflfidade e representação para o fim de fintervenção do 
Estado em Munficípfio, nos casos prevfistos nesta Constfitufição;”.

Art. 4º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 2 de dezembro de 
2011; 223º da Inconfidêncfia Mfinefira e 190º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – Presfidente

Deputado José Henrfique – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Inácfio Franco – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Pauflo Guedes – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 2º-Secretárfio

Deputado Jayro Lessa – 3º-Secretárfio



• 397

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89

Dá nova redação ao art. 256 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 256 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com 
a segufinte redação:

“Art. 256 – São consfiderados:

I – data magna do Estado o dfia 21 de abrfifl, Dfia de Tfiradentes;

II – Dfia de Mfinas o dfia 16 de juflho;

III – Dfia dos Gerafis o dfia 8 de dezembro.

§ 1º – As semanas em que recaírem os dfias 16 de juflho e 8 de de-
zembro serão denomfinadas Semana de Mfinas e Semana dos Gerafis, 
respectfivamente,  e  constfitufirão  períodos  de  ceflebrações  cívficas  em 
todo o terrfitórfio do Estado.

§ 2º – A Capfitafl do Estado será transferfida sfimboflficamente para a 
cfidade de Ouro Preto no dfia 21 de abrfifl, para a cfidade de Marfiana no dfia 
16 de juflho e para a cfidade de Matfias Cardoso no dfia 8 de dezembro”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 7 de dezembro de 
2011; 223º da Inconfidêncfia Mfinefira e 190º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – Presfidente

Deputado José Henrfique – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Inácfio Franco – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Pauflo Guedes – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 2º-Secretárfio

Deputado Jayro Lessa – 3º-Secretárfio 



398 •

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 90

Afltera o § 1º do art. 59 da Constfitufição do Estado para 
vedar a posse de supflentes de Deputados durante o re-
cesso parflamentar.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 1º do art. 59 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 59 – (…)

§ 1º – O supflente será convocado nos casos de vaga, de finvestfidura 
em cargo mencfionado neste artfigo ou de flficença superfior a cento e 
vfinte dfias, vedada a sua posse em períodos de recesso, excetuando-se 
a  hfipótese  de  convocação  extraordfinárfia  da Assembflefia  Legfisflatfiva, 
caso em que a posse poderá ocorrer a partfir do prfimefiro dfia da sessão 
extraordfinárfia”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, aos 12 de juflho de 2012; 224º da Inconfi-
dêncfia Mfinefira e 191º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – Presfidente

Deputado José Henrfique – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Inácfio Franco – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Pauflo Guedes – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 2º-Secretárfio

Deputado Jayro Lessa – 3º-Secretárfio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 91

Extfingue o voto secreto nas deflfiberações da Assembflefia 
Legfisflatfiva, medfiante aflteração do art. 55, do § 2º do art. 
58, dos fincfisos XVI, XVII e XXIII do art. 62 e do § 5º 
do art. 70 da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 55 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com a 
segufinte redação:

“Art. 55 – As deflfiberações da Assembflefia Legfisflatfiva e de suas co-
mfissões serão tomadas por voto aberto e, saflvo dfisposfição constfitucfionafl 
em contrárfio, por mafiorfia de votos, presente a mafiorfia de seus membros.

Parágrafo únfico – Adotar-se-á a votação nomfinafl nas deflfiberações 
sobre as proposfições a que se refere o art. 63”.

Art. 2º – O § 2º do art. 58 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 58 – (…)

§  2º  –  Nos  casos  dos  fincfisos  I,  II  e VI,  a  perda  de  mandato  será 
decfidfida  pefla Assembflefia  Legfisflatfiva  peflo  voto  da  mafiorfia  de  seus 
membros, por provocação da Mesa ou de partfido poflítfico representado 
na Assembflefia Legfisflatfiva, assegurada ampfla defesa”.

Art. 3º – Os fincfisos XVI e XVII e o caput do fincfiso XXIII do art. 62 
da Constfitufição do Estado passam a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 62 – (…)

XVI – aprovar, por mafiorfia de seus membros, a exoneração, de ofí-
cfio, do Procurador-Gerafl de Justfiça, antes do térmfino de seu mandato;

XVII – destfitufir, na forma da flefi orgânfica do Mfinfistérfio Púbflfico, por 
mafiorfia de seus membros, o Procurador-Gerafl de Justfiça;

(…)

XXIII – aprovar, prevfiamente, após argufição púbflfica, a escoflha:”.

Art. 4º – O § 5º do art. 70 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:
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“Art. 70 – (…)

§ 5º – A Assembflefia Legfisflatfiva, dentro de trfinta dfias contados do 
recebfimento da comunficação do veto, sobre efle decfidfirá, e sua rejefição 
só ocorrerá peflo voto da mafiorfia de seus membros”.

Art. 5º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 17 de juflho de 
2013; 225º da Inconfidêncfia Mfinefira e 192º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – Presfidente

Deputado José Henrfique – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Hefly Tarqüínfio – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Nefider Morefira – 2º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 92

Afltera o fincfiso II do § 4º e o § 5º do art. 14 da Constfi-
tufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O fincfiso II do § 4º e o § 5º do art. 14 da Constfitufição do 
Estado passam a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 14 – (...)

§ 4º – (…)

II – a autorfização para finstfitufir, cfindfir e extfingufir a entfidade a que 
se refere o § 14 do art. 36, socfiedade de economfia mfista e empresa 
púbflfica e para aflfienar ações que garantam o controfle dessas entfidades 
peflo Estado;

(...)
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§ 5º – Ressaflvada a entfidade a que se refere o § 14 do art. 36, ao 
Estado somente é permfitfido finstfitufir ou manter fundação com persona-
flfidade jurídfica de dfirefito púbflfico, cabendo a flefi compflementar definfir 
as áreas de sua atuação”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 4 de abrfifl de 2014; 
226º da Inconfidêncfia Mfinefira e 193º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – Presfidente

Deputado Ivafir Noguefira – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Hefly Tarqüínfio – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Nefider Morefira – 2º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 93

Dá nova redação ao § 1º do art. 128 da Constfitufição do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O § 1º do art. 128 da Constfitufição do Estado passa a vfigorar 
com a segufinte redação:

“Art. 128 – (...)

§ 1º – A Advocacfia-Gerafl do Estado será chefiada peflo Advogado-
-Gerafl  do  Estado,  nomeado  peflo  Governador  entre  Procuradores  do 
Estado, fintegrantes da carrefira da Advocacfia Púbflfica do Estado, estávefis 
e mafiores de trfinta e cfinco anos”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.
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Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 16 de junho de 
2014; 226º da Inconfidêncfia Mfinefira e 193º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Dfinfis Pfinhefiro – Presfidente

Deputado Ivafir Noguefira – 1º-Vfice-Presfidente

Deputado Hefly Tarqüínfio – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Adeflmo Carnefiro Leão – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Dfiflzon Meflo – 1º-Secretárfio

Deputado Nefider Morefira – 2º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 94

Acrescenta  o  §  6º  ao  art.  283-A  da  Constfitufição  do 
Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – Ffica acrescentado ao art. 283-A da Constfitufição do Estado 
o segufinte § 6º:

“Art. 283 – A – (...)

§ 6º – Os servfidores fintegrantes das carrefiras de que trata o caput 
cujas vantagens pecunfiárfias tenham sfido fincorporadas pefla fimpflantação 
do  regfime  de  subsídfio  e  que  posterfiormente  retornem  ao  regfime  de 
remuneração farão jus, unficamente, a vantagens pecunfiárfias, gratfifi-
cações, adficfionafis, abonos, prêmfios, verbas de representação e outras 
parceflas estabeflecfidos na flefi que refinstfitufir o regfime remuneratórfio e 
na flegfisflação específica supervenfiente”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação, retroagfindo seus efefitos a 1º de junho de 2015.

Paflácfio da Inconfidêncfia, em Beflo Horfizonte, aos 30 de junho de 
2015; 227º da Inconfidêncfia Mfinefira e 194º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Adaflcflever Lopes – Presfidente

Deputado Hefly Tarqüínfio – 1º-Vfice-Presfidente
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Deputado Lafayette de Andrada – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Brauflfio Braz – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Uflysses Gomes – 1º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 2º-Secretárfio

Deputado Doutor Wfiflson Batfista – 3º-Secretárfio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 95

Afltera o art. 116 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis 
Transfitórfias da Constfitufição do Estado.

A Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, nos 
termos do § 4º do art. 64 da Constfitufição do Estado, promuflga a segufinte 
emenda ao texto constfitucfionafl:

Art. 1º – O art. 116 do Ato das Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitó-
rfias da Constfitufição do Estado passa a vfigorar com a segufinte redação:

“Art. 116 – É vedada a percepção de acréscfimo pecunfiárfio em razão 
excflusfiva  do  tempo  de  servfiço  ao  servfidor  que  tenha  fingressado  no 
servfiço púbflfico após a pubflficação da Emenda à Constfitufição do Estado 
nº 57, de 15 de juflho de 2003, excetuados o dfisposto nos §§ 3º e 5º 
do art. 31 da Constfitufição do Estado e no § 1º do art. 115 do Ato das 
Dfisposfições Constfitucfionafis Transfitórfias e o Adficfionafl de Vaflorfização 
da Educação Básfica – Adveb –, finstfituído pefla Lefi nº 21.710, de 30 
de junho de 2015, atrfibuído mensaflmente aos servfidores ocupantes de 
cargo de provfimento efetfivo das carrefiras do Grupo de Atfivfidades de 
Educação Básfica do Poder Executfivo, no vaflor de 5% (cfinco por cento) 
do vencfimento a cada cfinco anos de efetfivo exercícfio, contados a partfir 
de 1º de janefiro de 2012.”.

Art. 2º – Esta emenda à Constfitufição entra em vfigor na data de sua 
pubflficação.

Paflácfio  da  Inconfidêncfia,  em  Beflo  Horfizonte,  aos  11  de  juflho  de 
2017; 229º da Inconfidêncfia Mfinefira e 196º da Independêncfia do Brasfifl.

Deputado Adaflcflever Lopes – Presfidente

Deputado Lafayette de Andrada – 1º-Vfice-Presfidente
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Deputado Daflmo Rfibefiro Sfiflva – 2º-Vfice-Presfidente

Deputado Inácfio Franco – 3º-Vfice-Presfidente

Deputado Rogérfio Correfia – 1º-Secretárfio

Deputado Aflencar da Sfiflvefira Jr. – 2º-Secretárfio

Deputado Arflen Santfiago – 3º-Secretárfio
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ÍNDICE TEMÁTICO

A

AÇÃO DECLARATÓRIA  
DE CONSTITUCIONALIDADE 
E AÇÃO DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE
– competêncfia do Trfibunafl de 
Justfiça (art. 106, I, “h” e 118, 
§§ 5º, 6º, 7º, 8º e 9º)

AÇÃO PÚBLICA
– cfivfifl (art. 120, III)
– penafl; função do Mfinfistérfio 
Púbflfico promover (art. 120, I)

AÇÃO RESCISÓRIA
– competêncfia do Trfibunafl de 
Justfiça (art. 106, I, “g”)

ACESSO À INFORMAÇÃO
– garantfia; objetfivo do Estado (art. 
2º, VII)

ACORDOS
– competêncfia do Estado (art. 10, 
III)

ADMINISTRAÇÃO  
FAZENDÁRIA
– áreas de ação, precedêncfia sobre 
setores admfinfistratfivos (art. 19)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(Ver também SERVIDOR 
PÚBLICO)
– ações, empresas púbflficas; 
socfiedades de economfia mfista; 
aflfienação (art. 14, § 4º, IV)
– agente púbflfico; destfitufição; 
omfissão (art. 4º, § 1º)
– atfivfidade admfinfistratfiva; 

sfistemas, pflanejamento, finanças 
(art. 14, § 2º)
– ato admfinfistratfivo, motfivação, 
flegaflfidade (art. 13, § 2º)
– atos; fiscaflfização e controfle, 
finvaflfidação (art. 13, § 1º)
– autarqufia, fundação, órgão 
autônomo; finstfitufição, extfinção 
(art. 14, § 4º, I)
– autonomfia admfinfistratfiva (art. 
14, § 3º)
– cargos, empregos e funções (art. 
21)
– concessão, permfissão ou 
autorfização (art. 14, § 7º)
– despesa com pessoafl; flfimfites 
(arts. 27 e 299)
– dfireta (art. 14)
– dfireta; crfiação de cargos (art. 61, 
VIII)
– dfireta; destfitufição de fintegrantes 
(art. 4º, § 1º)
– empresa púbflfica; finstfitufição, 
extfinção (art. 14, § 4º, II)
– exercícfio de atfivfidade 
admfinfistratfiva (art. 20, I, II e III)
– fimprobfidade (art. 29)
– findfireta (art. 14, § 1º, I a V)
– findfireta, adaptação à 
Constfitufição (ADCT, art. 10, 
parágrafo únfico)
– findfireta; causas e conflfitos 
entre as respectfivas entfidades; 
processo e juflgamento; 
competêncfia do Trfibunafl de 
Justfiça (art. 106, I, “j”).
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– findfireta; crfiação, extfinção ou 
transformação de entfidade (art. 
14, § 8º)
– findfireta; estatutos; revfisão 
(ADCT, art. 103)
– findfireta; presfidentes das 
entfidades; aprovação da escoflha; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXIII, “d”)
– permanente (art. 20, I, II, III)
– organfização de seus órgãos; 
aprovação da Assembflefia (art. 
61, XII)
– órgãos e entfidades; autonomfia 
gerencfiafl, orçamentárfia e 
financefira; ampflfiação (art. 14, 
§§ 10 e 11)
– órgãos e entfidades; manutenção; 
reestruturação (ADCT, art. 10)
– prestação de servfiço púbflfico 
(art. 14, § 6º)
– prfincípfios e dfisposfições gerafis 
(art. 13)
– reforma admfinfistratfiva; 
apflficação do art. 30 (ADCT, art. 
11)
– servfiços púbflficos; partficfipação 
do usuárfio (art. 14, § 9º)
– socfiedade de economfia mfista; 
finstfitufição, extfinção (art. 14, 
§ 4º, II)
– trfibutárfia; recursos prfiorfitárfios; 
atuação de forma fintegrada (art. 
19, parágrafo únfico)

ADOLESCÊNCIA
(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO)

ADVOCACIA
– advogado nomeado defensor 
datfivo; honorárfios (art. 272)
– função e garantfia do advogado 
(art. 132)

ADVOCACIA-GERAL DO  
ESTADO
– (art. 128)
– finstfitufição (Emenda à 
Constfitufição nº 56)
– organfização, flefi compflementar 
(ADCT, art. 111)

AGENTE PÚBLICO
– destfitufição; caso (art. 4º, § 1º)
– vfioflação de dfirefitos 
constfitucfionafis do cfidadão; 
punfição (art. 4º, § 8º)

AGLOMERAÇÃO URBANA
– fixação de normas em suas 
funções púbflficas; aprovação da 
Assembflefia (art. 61, VI)
– finstfitufição; competêncfia (art. 
10, X)

AGROPECUÁRIA
– fomento; competêncfia comum 
da Unfião, Estado e Munficípfio 
(art. 11, VIII)

AGROTÓXICO
(Ver também MEIO AMBIENTE)
– uso e repressão (art. 248, V)

ÁGUAS
– bens do Estado (art. 12, I)

AJUSTE
(Ver ACORDOS)
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ALIENAÇÃO DE TERRAS  
PÚBLICAS
– aprovação; competêncfia 
prfivatfiva da Assembflefia (art. 62, 
XXXIV)
– assentamento de trabaflhador 
rurafl (art. 247, § 1º, IX)
– concessão gratufita; dfispensa de 
autorfização flegfisflatfiva (art. 247, 
§ 3º)
– procedfimento (arts. 246 e 247; 
ADCT, art. 94)
– profibfição (art. 247, § 7º; ADCT, 
art. 95)

ALIMENTAÇÃO
– abastecfimento; competêncfia 
comum da Unfião, Estado e 
Munficípfio (art. 11, VIII)
– aflfimentos; abastecfimento 
finterno (art. 248, XIV)

APOSENTADORIA
(Ver também SERVIDOR 
PÚBLICO)
– abono-permanêncfia; concessão; 
admfissfibfiflfidade (art. 36, § 20 e 
ADCT, art. 130, §§ 1º a 3º)
– acumuflação; vedação (art. 36, 
§ 6º)
– afastamento a partfir da data do 
requerfimento (art. 36, § 24)
– atfivfidades finsaflubres (art. 36, 
§ 4º, III)
– compuflsórfia (art. 36, § 1º, II)
– contagem recíproca do tempo de 
contrfibufição (art. 36, § 25)
– contrfibufição; pessoa com 
doença fincapacfitante (art. 36, 
§ 19)

– constfitufição de fundos 
fintegrados (art. 36, § 23)
– finvaflfidez (art. 36, § 1º, I)
– pensão por morte (art. 36, §§ 2º 
e 7º)
– pessoa com deficfiêncfia (art. 36, 
§ 4º, I)
– professor (art. 36, § 5º)
– proporcfionafl; tempo de servfiço 
(art. 36, III)
– proventos; cáflcuflo (art. 36, § 1º)
– proventos; contrfibufição (art. 36, 
§ 1º)
– proventos fintegrafis (ADCT, arts. 
132 e 133) 
– proventos, flfimfites, revfisão (art. 
36, §§ 6º e 8º)
– proventos; percepção 
sfimufltânea; membros de Poder, 
finatfivos, servfidores e mfiflfitares 
(ADCT, art. 136)
– reajustamento (art. 36, § 8º)
– regfime de prevfidêncfia 
compflementar; fixação do vaflor 
(art. 36, § 15)
– revfisão: benefícfios ou vantagens 
(ADCT, art. 134)
– tempo de contrfibufição (ADCT, 
art. 135)
– tempo de contrfibufição fictícfio; 
vedação (art. 36, § 10)
– tempo de servfiço púbflfico 
federafl, estaduafl, munficfipafl (art. 
36, § 9º)
– vofluntárfia, homem, muflher (art. 
36, § 1º, III; ADCT, art. 131)
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
– aprovação da aflfienação de terra 
púbflfica; competêncfia prfivatfiva 
(art. 62, XXXIV)
– aprovação da escoflha; 
Conseflhefiros do Trfibunafl de 
Contas, membros do Conseflho 
de Governo, do Conseflho 
Estaduafl de Educação, do 
Conseflho de Defesa Socfiafl, 
de finterventor em munficípfio, 
dos Presfidentes das entfidades 
da admfinfistração findfireta, dos 
Dfiretores do sfistema financefiro 
estaduafl, de tfituflar de cargo (art. 
62, XXIII)
– atrfibufição de controfle do poder 
púbflfico (art. 73, § 1º, II)
– atrfibufições (arts. 61 e 62)
– autorfização de referendo (art. 
62, XXXVIII)
– Comfissão Parflamentar de 
Inquérfito (art. 60, § 3º)
– comfissões, convocação de 
Secretárfio de Estado, de 
dfirfigentes de entfidade da 
Admfinfistração Púbflfica ou de 
tfituflar de órgão dfiretamente 
subordfinado ao Governador do 
Estado (art. 54, §§ 1º, 2º e 3º)
– comfissões; crfiação, 
representação proporcfionafl, 
atrfibufições (art. 60, §§ 1º e 2º, I 
a VIII)
– comparecfimento de Secretárfios 
de Estado (art. 54, § 1º)
– competêncfia, deflegação de 
poder (ADCT, art. 54, I e II)
– competêncfia prfivatfiva (art. 62)

– composfição (art. 52, §§ 1º e 2º)
– controfle externo com o auxíflfio 
do Trfibunafl de Contas (art. 76)
– convocação de pflebfiscfito (art. 
62, XXXVIII)
– convocação extraordfinárfia; 
competêncfia do Governador 
(arts. 53, § 5º, I, e 90, XX)
– convocação extraordfinárfia peflo 
Presfidente (art. 53, § 5º, II)
– decfisão sobre matérfia vetada 
(art. 70, § 5º)
– deflfiberações, mafiorfia absofluta 
(art. 55)
– eflaboração e sfistematfização 
do Pflano Mfinefiro de 
Desenvoflvfimento Integrado, 
do pflano pflurfianuafl de ação 
governamentafl e da proposta 
orçamentárfia anuafl, em 
audfiêncfia púbflfica regfionafl (art. 
157, § 5º)
– fixação e modfificação dos 
efetfivos da Poflícfia Mfiflfitar e do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar (art. 
61, VII)
– fixação de subsídfio de deputado 
estaduafl (art. 61, XX)
– fixação dos subsídfios do 
Governador, do Vfice-
-Governador e dos Secretárfios 
de Estado (art. 61, XXI)
– fincorporação, dfivfisão ou 
desmembramento; aprova (art. 
3º)
– finficfiatfiva prfivatfiva; Mesa da 
Assembflefia (art. 66, I, e § 1º)
– flegfisflatura, duração (art. 52, § 3º)
– mudança da sede, matérfia de 
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finficfiatfiva da Mesa (art. 66, I, 
“g”)
– organfização da Secretarfia da 
Assembflefia Legfisflatfiva (art. 66, 
I, “d”)
– pedfidos de finformações 
às autorfidades, crfime de 
responsabfiflfidade, não 
atendfimento, finformações faflsas 
(art. 54, § 3º)
– posse aos Deputados (art. 53, 
§ 3º, I)
– Presfidente; convocação 
extraordfinárfia (art. 53, § 5º, II)
– Presfidente; promuflgação de flefis 
(art. 70, § 8º)
– prevfidêncfia socfiafl de seus 
membros e funcfionárfios (art. 62, 
XXXVI)
– proposta orçamentárfia; 
eflaboração (art. 156)
– regfimento finterno, adaptação à 
Constfitufição (ADCT, art. 55)
– reunfião temporárfia, em quaflquer 
cfidade do Estado (art. 53, § 4º)
– reunfiões preparatórfias (art. 53, 
§ 3º)
– revfisão constfitucfionafl (ADCT, 
art. 3º)
– sessão ordfinárfia (art. 53, caput, 
e § 2º)
– sessões extraordfinárfias; 
convocação, competêncfia (art. 
53, § 5º, I e II)
– sfistema de prevfidêncfia e 
assfistêncfia socfiafl (art. 62, 
XXXVI)

ASSISTÊNCIA AOS  
MUNICÍPIOS
– objetfivo do Estado (art. 2º, VIII)

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
– flegfisflação prfivatfiva do Estado 
e concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “n”)
– servfiços (art. 135)

ASSISTÊNCIA SOCIAL
– ações estaduafis; recursos (art. 
194)
– da Assembflefia (art. 62, XXXVI)
– dfiretrfizes (art. 194, I e II)
– Estado; obrfigação (art. 193)
– popuflações de áreas finundadas 
por reservatórfios; Estado; 
pflanos de assfistêncfia (art. 194, 
parágrafo únfico)
– servfiços (art. 135)

ATIVIDADE POLICIAL
– controfle externo; função do 
Mfinfistérfio Púbflfico (art. 120, VI; 
art. 125, II)

ATOS DO PODER PÚBLICO
– flegaflfidade e flegfitfimfidade (art. 
2º, II)
– normatfivo; ação dfireta de 
finconstfitucfionaflfidade (art. 106, 
I, “h”)

AUDIÊNCIA PÚBLICA  
REGIONAL
– despesas; execução e pagamento 
(ADCT, art. 97)
– eflaboração; Pflano Mfinefiro 
de Desenvoflvfimento 
Integrado, pflano pflurfianuafl 
de ação governamentafl, 
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proposta orçamentárfia anuafl; 
sfistematfização e prfiorfização 
de propostas pefla Assembflefia 
Legfisflatfiva (art. 157, § 5º)
– execução orçamentárfia de 
propostas prfiorfizadas (art. 74, 
§ 1º, III)
– fixação; percentagem; Lefi 
de Dfiretrfizes Orçamentárfias; 
destfinação; execução; propostas 
prfiorfizadas (art. 155, § 5º)
– Lefi Orçamentárfia; atendfimento 
das propostas prfiorfizadas (art. 
158, caput)
– obrfigatorfiedade; Poder 
Executfivo; execução; projeto, 
programa aprovado (art. 73, § 2º, 
IV)
– Poder Executfivo; partficfipação 
(art. 157, § 6º)
– Poder Judficfiárfio; partficfipação 
(art. 157, § 6º)
– Trfibunafl de Contas; partficfipação 
(art. 157, § 6º)

AUDITOR DO TRIBUNAL  
DE CONTAS
– aposentadorfia (art. 79, § 2º)
– nomeação (art. 79)
– requfisfitos (art. 79, I a IV)

AUMENTO DA DESPESA
– fimpossfibfiflfidade de apresentação 
de projetos (art. 68)

AUTARQUIA
(Ver também SERVIDOR 
PÚBLICO)
– admfinfistração púbflfica findfireta 
(art. 14, § 1º, I)
– cargo púbflfico; acumuflação; 

vedação e admfissfibfiflfidade (art. 
25, parágrafo únfico)
– crfiação de cargos, aprovação da 
Assembflefia (art. 61, VIII)
– crfiação de cargos e remuneração 
dos servfidores; ver CARGOS 
PÚBLICOS
– finstfitufição; extfinção (art. 14, 
§ 4º, I)
– pflanos de carrefira (art. 30, § 5º)
– regfime jurídfico dos servfidores; 
ver SERVIDOR PÚBLICO
– terrfitorfiafl de desenvoflvfimento 
(art. 183, § 2º)

AVA L
– controfle (art. 81, III)

B

BANCO DE DESENVOLVI-
MENTO S.A. E CAIXA  
ECONÔMICA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS S.A.
– capfitafl, partficfipação do Estado 
(ADCT, art. 13, § 1º)
– fintegração ao Sfistema 
Ffinancefiro Estaduafl (ADCT, art. 
13)
– servfidores, contratos de 
trabaflho, víncuflos empregatícfios, 
pflanos de cargos e saflárfios 
(ADCT, art. 13, §§ 2º e 3º)

BANDEIRA
– símboflo do Estado (art. 7º)

BENS DO ESTADO
– aqufisfição e aflfienação; aprovação 
da Assembflefia (art. 61, XV)
– atrfibufição da Assembflefia (art. 
61, XIV)



• 411

– fimóvefis, aflfienação, doação, 
permuta, uso, permfissão, cessão, 
autorfização, cadastramento e 
fidentfificação (art. 18, §§ 1º a 5º)
– fimóvefis, aqufisfição; autorfização 
flegfisflatfiva, flficfitação (art. 18)
– móvefis e fimóvefis, dfirefitos, 
rendfimentos, servfiços (art. 12, 
caput)
– vaflor hfistórfico, artístfico, 
cuflturafl, monumentos, pafisagens 
notávefis, sítfios arqueoflógficos; 
competêncfia comum da Unfião, 
do Estado e dos Munficípfios (art. 
11, III)

BRASÃO
– símboflo do Estado (art. 7º)

C

CAIXA ECONÔMICA DO ES-
TADO DE MINAS GERAIS S.A.
(Ver também SERVIDOR 
PÚBLICO, SISTEMA 
FINANCEIRO 
ESTADUAL, BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS)
– constfitufição de empresa púbflfica; 
patrfimônfio, manutenção, 
extfinção (art. 267)

CÂMARA MUNICIPAL
– competêncfias (art. 173, § 2º e 
art. 176)
– composfição (art. 175)

CAMPANHA NACIONAL DE  
ESCOLAS DA COMUNIDADE
– (art. 291)

CAPITAL DO ESTADO
– Beflo Horfizonte (art. 8º)
– transferêncfia sfimbóflfica (art. 
256, § 2º)

CARGOS DA ASSEMBLEIA
– crfiação, transformação e 
extfinção; competêncfia prfivatfiva 
da Assembflefia (art. 62, IV)
– crfiação, transformação ou 
extfinção; matérfia de finficfiatfiva da 
Mesa (art. 66, I, “d”)

CARGOS PÚBLICOS
(Ver também ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA e SERVIDOR 
PÚBLICO)
– acesso e finvestfidura (art. 21, 
§§ 1º a 4º)
– acumuflação; vedação e 
admfissfibfiflfidade (art. 25, I, II e 
III)
– admfinfistração dfireta e findfireta – 
posse e exoneração; decflaração 
de bens (art. 258)
– competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia Legfisflatfiva (art. 62, 
IV)
– contratação por tempo 
determfinado (art. 22)
– crfiação, extfinção no Trfibunafl de 
Justfiça; matérfia de finficfiatfiva do 
Presfidente (art. 66, IV, “b”)
– crfiação e fixação da 
remuneração; matérfia de 
finficfiatfiva do Governador (art. 
66, III, “b”)
– crfiação, transformação e extfinção; 
aprovação da Assembflefia 
Legfisflatfiva (art. 61, VIII)
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– destfitufição; caso (art. 4º, § 1º)
– do Executfivo, autarqufias e 
fundações; competêncfia do 
Governador à provfisão e à 
extfinção (art. 90, III e IV)
– em comfissão (art. 23, caput)
– em comfissão; exoneração; 
conversão em espécfie das férfias-
-prêmfio; base de cáflcuflo (art. 31, 
§§ 2º, 3º e 4º)
– em comfissão; exoneração; 
adficfionafis por tempo de servfiço 
(ADCT, art. 115, § 1º)
– em comfissão e funções de 
confiança (art. 23, § 1º)
– estabfiflfidade, perda, refintegração, 
extfinção (art. 35, §§ 1º a 4º)
– extfinção dos desnecessárfios; 
competêncfia do Governador (art. 
90, XIII)
– função púbflfica; exoneração; 
conversão em espécfie das férfias-
-prêmfio; base de cáflcuflo (art. 31, 
§§ 2º, 3º e 4º)
– funções de confiança (art. 23, 
caput)
– finvestfidura e exoneração – 
decflaração de bens; regfistro em 
Cartórfio (art. 258, parágrafo 
únfico)
– nívefl unfiversfitárfio; fisonomfia, 
flfivre empresa (ADCT, art. 38)
– ocupação por empregado 
púbflfico (art. 20, caput, e 
parágrafo únfico)
– perda (art. 35)
– pflanos de carrefira (art. 30, § 5º)
– remuneração, revfisão, fixação; 

firredutfibfiflfidade, servfidores cfivfis 
e mfiflfitares (art. 24, §§ 1º a 11)
– tfituflar; aprovação da escoflha, 
quando a flefi determfinar; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXIII, “e”)
– vedação em flfista trípflfice (art. 90, 
parágrafo únfico)

CARGOS DO TRIBUNAL DE 
CONTAS
– crfiação e extfinção, matérfia de 
finficfiatfiva do Presfidente (art. 66, 
II)

CARVÃO VEGETAL
– saída (art. 147)

CERTIDÃO
– defesa de dfirefito ou 
finteresse pessoafl; findepende 
de pagamento de taxa ou 
emoflumento (art. 4º, § 2º)

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
– compete ao Estado dfifundfir (art. 
10, IV)
– desenvoflvfimento cfientífico; 
pesqufisa, fincentfivo (art. 211)
– entfidade de amparo e fomento; 
recursos; destfinação (art. 212, 
parágrafo únfico, e ADCT, art. 
92)
– fisenções, fincentfivos e benefícfios 
fiscafis; concessão (art. 213)
– pesqufisa básfica; prfiorfidade (art. 
211, § 1º)
– recursos humanos; formação; 
condfições de trabaflho (art. 211, 
§ 3º)
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CNEC
(Ver CAMPANHA NACIONAL 
DE ESCOLAS DA 
COMUNIDADE)

CÓDIGO DE FINANÇAS  
PÚBLICAS
(Ver LEI COMPLEMENTAR)

CÓDIGO TRIBUTÁRIO
(Ver LEI COMPLEMENTAR)

COLAR METROPOLITANO
– composfição, gestão (ADCT, art. 
51, parágrafo únfico)

COMARCA
– avaflfiação peflo Trfibunafl de 
Justfiça (art. 115)
– crfiação de (art. 98, VII)

COMISSÃO
– para compatfibfiflfização das 
propostas orçamentárfias parcfiafis 
de cada Poder (art. 155, § 1º)

COMISSÕES DA ASSEMBLEIA
– constfitufição; competêncfia 
prfivatfiva da Assembflefia (art. 62, 
I)

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
– preservação; competêncfia 
prfivatfiva da Assembflefia (art. 62, 
XXXIII)

COMUNICAÇÃO SOCIAL
– censura; profibfições (art. 227, 
parágrafo únfico, VI)
– Conseflho Estaduafl de 
Comunficação Socfiafl; crfiação 
(art. 230)
– dfivuflgação de atfivfidades, 
Poderes do Estado (art. 228, 
parágrafo únfico)

– emfissoras oficfiafis, obrfigações 
(art. 229)
– emfissoras oficfiafis; programação 
(art. 228)
– finformação jornaflístfica; 
flfiberdade (art. 227, parágrafo 
únfico)
– manfifestação do pensamento, 
da crfiação e expressão; sem 
restrfição (art. 227, parágrafo 
únfico, I a VI)
– pubflficação fimpressa, flficença 
(art. 227, parágrafo únfico, V)

CONCESSÃO DE TERRAS 
PÚBLICAS
– aprovação; competêncfia 
prfivatfiva da Assembflefia (art. 62, 
XXXIV)
– gratufita; dfispensa de autorfização 
flegfisflatfiva (art. 247, § 3º)

CONCURSO PÚBLICO
(Ver também CARGOS 
PÚBLICOS)
– vaflfidade, prorrogação (art. 21, 
§§ 1º a 4º)

CONDECORAÇÃO
– conferêncfia de; competêncfia do 
Governador (art. 90, XVII)

CONFLITO DE  
COMPETÊNCIA
– competêncfia do Trfibunafl de 
Justfiça (art. 106, I, “fi”)

CONSELHEIRO DO  
TRIBUNAL DE CONTAS
– aposentadorfia e pensão (art. 36 e 
78, § 4º; ADCT, art. 131)
– aprovação da escoflha; 
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competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXIII, “a”)
– escoflha de quatro Conseflhefiros 
pefla Assembflefia Legfisflatfiva (art. 
62, XXI)
– forma de nomeação (art. 
78, § 1º, I e II)
– garantfias, prerrogatfivas, 
vencfimentos (art. 78, § 4º)
– requfisfitos (art. 78, I a IV)

CONSELHO DA OAB
– controfle de constfitucfionaflfidade 
(art. 118, V)

CONSELHO DE DEFESA  
SOCIAL
– aprovação dos membros; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXIII, “b”)
– composfição (art. 134)
– função (art. 134, § 2º)
– organfização (art. 134, § 2º)

CONSELHO DE  
DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E SOCIAL
(Ver DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO)

CONSELHO DE GOVERNO
– aprovação e eflefição de 
membros; competêncfia prfivatfiva 
da Assembflefia (art. 62, XXIII, 
“b”, e XXIV)
– competêncfia (art. 95)
– definfição e composfição (art. 94, 
I a V)
– nomeação de dofis membros; 
competêncfia do Governador (art. 
90, XXIV)

CONSELHO DE JUSTIÇA
(Ver JUSTIÇA MILITAR)

CONSELHO DE POLÍTICA DE  
ADMINISTRAÇÃO E  
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
– finstfitufição (art. 30)

CONSELHO ESTADUAL DE  
COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Ver COMUNICAÇÃO SOCIAL)

CONSELHO ESTADUAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO)

CONSELHO ESTADUAL DE  
EDUCAÇÃO
(Ver EDUCAÇÃO)

CONSELHO ESTADUAL DE  
SANEAMENTO BÁSICO
(Ver SANEAMENTO BÁSICO)

CONSELHO ESTADUAL DO 
IDOSO
(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO)

CONSELHO ESTADUAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE
(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO)

CONSELHOS ESTADUAIS
– crfiação, funcfionamento, 
extfinção (art. 14, § 14)
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CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
– compromfisso de manter, 
defender e cumprfir (ADCT, art. 
1º)
– edfição popuflar; dfivuflgação 
(ADCT, art. 90)
– guarda; competêncfia comum 
da Unfião, do Estado e dos 
Munficípfios (art. 11, I)
– flegfisflação compflementar; 
Comfissão de Estudos (ADCT, 
art. 52, §§ 1º e 2º)
– revfisão (ADCT, arts. 3º e 4º, 
parágrafo únfico)

CONSULTORIA JURÍDICA
– de entfidades púbflficas; vedada 
ao Mfinfistérfio Púbflfico (art. 120, 
VIII)

CONSUMIDOR
– defesa; curadorfia especfiaflfizada; 
manutenção peflo Mfinfistérfio 
Púbflfico (art. 125, IV)
– defesa do (art. 233, § 3º)
– dfirefitos; defesa, dfivuflgação 
(ADCT, art. 18, § 6º)
– organfismos estatafis de defesa; 
partficfipação do Mfinfistérfio 
Púbflfico (art. 121, II)
– Programa Estaduafl de Proteção 
ao (ADCT, art. 14)

CONTAS DO GOVERNADOR
– (Ver GOVERNADOR)

CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO
– recursos contra a Fazenda 
Estaduafl (art. 263)

CONTRIBUIÇÃO DE  
MELHORIA
– (art. 144, III)

CONTRIBUINTE
– dfirefitos; procedfimento 
admfinfistratfivo; reguflamentação 
(ADCT, art. 18, I)

CONTROLE DE  
CONSTITUCIONALIDADE
– partes flegítfimas para exercê-flo 
(art. 118)

CONVÊNIO
– autorfização e ratfificação; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXV)
– ceflebração; competêncfia do 
Governador (art. 90, XVI)
– competêncfia do Estado (art. 10, 
III)

CONVÊNIO  
INTERMUNICIPAL
– aprovação, competêncfia 
prfivatfiva da Assembflefia (art. 62, 
XXVI)
– dfiscfipflfinamento por flefi (art. 14, 
§ 12)

COOPERATIVA
– apofio do Estado (art. 233, VI)
– fundo de desenvoflvfimento (art. 
235)

CORPO DE BOMBEIROS  
MILITAR
(Ver também POLÍCIA MILITAR 
e MILITAR)
– apflficação da flegfisflação vfigente 
para a Poflícfia Mfiflfitar; prazo 
(ADCT, art. 100, caput)



416 •

– Comandante-Gerafl; processo e 
juflgamento (art. 106, I, “b”)
– comando por oficfiafl da reserva 
(art. 142, § 2º)
– comando superfior; competêncfia 
do Governador (arts. 90, XXV, 
e 137)
– competêncfia (art. 142)
– desmembramento patrfimonfiafl, 
financefiro e orçamentárfio da 
Poflícfia Mfiflfitar (ADCT, art. 101, 
caput)
– estatuto; estabeflecfido por flefi 
compflementar (art. 39, caput)
– fixação dos efetfivos; matérfia de 
finficfiatfiva do Governador (art. 
66, III, “a”)
– fixação e modfificação dos 
efetfivos; aprovação da 
Assembflefia (art. 61, VII)
– fincflusão dos praças excfluídos 
em vfirtude de movfimento 
refivfindficatórfio; requfisfitos 
(EMC 39, art. 12, caput, e § 2º)
– fintegrantes (art. 39, caput)
– manutenção da estrutura 
admfinfistratfiva (ADCT, art. 101, 
parágrafo únfico)
– oficfiafis e praças; opção 
firretratávefl de permanêncfia na 
Poflícfia Mfiflfitar; prazo; requfisfitos 
(ADCT, arts. 98 e 99)
– ordenação das despesas no 
exercícfio de 1999 (ADCT, art. 
100, parágrafo únfico)
– organfização por flefi 
compflementar (art. 143)
– promoção de oficfiafis e 

nomeação para cargos; 
competêncfia do Governador (art. 
90, XXV)
– reguflamentos dfiscfipflfinares; 
revfisão perfiódfica peflo Poder 
Executfivo (art. 143, parágrafo 
únfico)
– reflevamento, atenuação ou 
anuflação de penaflfidades 
admfinfistratfivas; competêncfia 
prfivatfiva do Governador (art. 90, 
XXVIII)
– remuneração; compatfibfiflfização 
(ADCT, art. 109)

CRECHE
(Ver também EDUCAÇÃO)
– atendfimento (art. 198, X)
– servfidor púbflfico, fiflhos e 
dependentes, assfistêncfia gratufita 
(art. 31, § 6º, II)

CRÉDITO
(Ver também ORÇAMENTO e 
SECRETARIA)
– de natureza aflfimentícfia; 
execução (art. 163, § 4º)
– especfiafl; vfigêncfia (art. 161, § 2º)
– extraordfinárfio; admfissão (art. 
161, § 3º)
– extraordfinárfio; vfigêncfia (art. 
161, § 2º)
– fiflfimfitado; profibfição (art. 161, 
VII)
– operações de; profibfição; 
ressaflvas (art. 161, III, art. 62, 
XXXII, art. 81, III)
– supflementar, (Ver 
ORÇAMENTO E SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA)
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CRIANÇA
(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO)

CRIANÇA E ADOLESCENTE
(Ver também FAMÍLIA, 
CRIANÇA, ADOLESCENTE, 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
IDOSO)
– formas de proteção, 
reguflamentação (ADCT, art. 18, 
II)

CRIME COMUM
– de Secretárfio de Estado (art. 93, 
§ 2º)
– do Governador do Estado (art. 
92)
– do Comandante-Gerafl da 
Poflícfia Mfiflfitar e do Corpo de 
Bombefiros Mfiflfitar; competêncfia 
juflgamento Trfibunafl de Justfiça 
(art. 106, I, “b”)
– de Deputado Estaduafl; 
competêncfia juflgamento Trfibunafl 
de Justfiça (art. 106, I, “a”)
– de Jufiz de Dfirefito; competêncfia 
juflgamento Trfibunafl de Justfiça 
(art. 106, I, “b”)
– de Jufiz do Trfibunafl de Justfiça 
Mfiflfitar; competêncfia juflgamento 
Trfibunafl de Justfiça (art. 106, I, 
“b”)
– de membro do Mfinfistérfio 
Púbflfico; competêncfia 
juflgamento Trfibunafl de Justfiça 
(art. 106, I, “b”)
– de Prefefito Munficfipafl; 
competêncfia juflgamento Trfibunafl 

de Justfiça (art. 106, I, “b”)
– do Advogado-Gerafl do Estado; 
competêncfia juflgamento Trfibunafl 
de Justfiça (art. 106, I, “a”)
– do Procurador-Gerafl de Justfiça; 
competêncfia juflgamento Trfibunafl 
de Justfiça (art. 106, I, “a”)
– de Secretárfio de Estado; 
competêncfia juflgamento 
Trfibunafl de Justfiça (art. 106, I, 
“b”)
– do Vfice-Governador; 
competêncfia juflgamento Trfibunafl 
de Justfiça (art. 106, I, “a”)

CRIME DE  
RESPONSABILIDADE
– do Comandante-Gerafl da Poflícfia 
Mfiflfitar e do Corpo de Bombefiros 
Mfiflfitar (art. 106, I, “b”)
– do Governador do Estado (art. 
91, I a VII)
– do Governador; processo e 
juflgamento perante a Assembflefia 
(art. 91, § 3º)
– de Secretárfio de Estado (art. 93, 
§ 2º)
– do Vfice-Governador (art. 62, 
XIII e XIV)

CULTURA
– acesso; competêncfia comum da 
Unfião, Estado e Munficípfio (art. 
11, V)
– compete ao Estado dfifundfir (art. 
10, IV)
– datas comemoratfivas (art. 210)
– defesa; curadorfia especfiaflfizada; 
manutenção peflo Mfinfistérfio 
Púbflfico (art. 125, IV)
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– escoflas e bandas musficafis; 
congo, cavaflhadas, apofio (art. 
207, § 1º)
– Fundo de Desenvoflvfimento 
Cuflturafl (art. 207, § 2º)
– fincentfivos fiscafis (art. 207, V)
– flegfisflação prfivatfiva do Estado 
e concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “fi”)
– núcfleos urbanos; proteção (art. 
209, parágrafo únfico)
– patrfimônfio cuflturafl; bens (art. 
208)
– patrfimônfio cuflturafl; proteção 
(art. 209)
– Poder Púbflfico; garantfias (art. 
207)
– poflítfica cuflturafl (art. 207)

CUSTAS
(Ver EMOLUMENTOS)

D

DANOS
– consumfidor, responsabfiflfidade; 
flegfisflação prfivatfiva do Estado 
e concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “h”)
– mefio ambfiente, 
responsabfiflfidade, flegfisflação 
prfivatfiva do Estado e 
concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “h”)
– pubflficfidade dos órgãos púbflficos 
(art. 17, parágrafo únfico)
– responsabfiflfidade; pessoas 
jurídficas de dfirefito púbflfico e 
prfivado (art. 16)
– vaflor cuflturafl (artístfico, estétfico, 

hfistórfico, turístfico e pafisagístfico) 
(art. 10, XV, “h”)

DATA MAGNA
– Dfia de Tfiradentes (art. 256, 
caput e § 2º)

DÉBITO FISCAL
– flfiqufidação, pequenas e 
mficroempresas, cooperatfivas 
agropecuárfias (ADCT, art. 73, I 
a III, §§ 1º a 8º)
– pequeno e mfinfiprodutor rurafl 
(art. 148, parágrafo únfico)

DEFENSORIA PÚBLICA
– competêncfia e finstfitufição (art. 
129)
– crfiação de órgãos no Estado (art. 
130, § 2º)
– Defensor Púbflfico; carrefira, 
opção, garantfias e vedações 
(ADCT, art. 22)
– Defensor Púbflfico-Gerafl; 
nomeação (art. 90, XXVI)
– Defensor Púbflfico-Gerafl; 
nomeação peflo Governador (art. 
130, § 1º)
– organfização; aprovação da 
Assembflefia (art. 61, XII)
– organfização; cargos de carrefira 
(art. 130)
– organfização; matérfia de 
finficfiatfiva do Governador (art. 
66, III, “f”)
– parte flegítfima para propor ação 
dfireta de finconstfitucfionaflfidade 
(art. 118, VIII)



• 419

DEFICIÊNCIA
(Ver também FAMÍLIA, 
CRIANÇA, ADOLESCENTE, 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
IDOSO)
– admfissão em cargos e empregos 
púbflficos (art. 28)
– apofio, assfistêncfia, fintegração; 
flegfisflação prfivatfiva e 
concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “o”)
– atendfimento especfiaflfizado (art. 
218, parágrafo únfico)
– censo, condfições 
socfioeconômficas, cuflturafis, 
profissfionafis, pflanejamento de 
ações púbflficas (art. 295)
– estabeflecfimentos de abrfigo; 
fiscaflfização; função do 
Mfinfistérfio Púbflfico (art. 121, I)
– formas de proteção; 
reguflamentação (ADCT, art. 18, 
II)
– flocomoção e acesso, facfiflfidades 
(ADCT, art. 88)
– proteção e garantfia, competêncfia 
comum da Unfião, do Estado e 
do Munficípfio (art. 11, II)

DELEGAÇÃO DE PODER
– atrfibufição; vedação entre 
Poderes (art. 6º, parágrafo únfico)
– do Poder Legfisflatfivo ao Poder 
Executfivo; revogação (ADCT, 
art 54, I e II)

DENÚNCIA
– de crfime de responsabfiflfidade do 
Governador (art. 91, § 2º)

DENÚNCIA POPULAR
– em caso de firreguflarfidade de 
agente púbflfico (art. 82)

DEPÓSITO DE  
DINHEIRO PÚBLICO
– obrfigatorfiedade de uso de 
finstfitufição financefira oficfiafl (art. 
75)

DEPUTADO
(Ver também ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA e PODER 
LEGISLATIVO)
– atfivfidades fincompatívefis (art. 
57)
– crfime finafiançávefl (art. 56, §§ 1º 
ao 7º)
– decoro parflamentar, 
fincompatfibfiflfidade (art. 58, § 1º)
– fixação de remuneração; 
competêncfia da Assembflefia (art. 
61, XX)
– finvestfidura em outros cargos 
(art. 59, I)
– finvfioflabfiflfidade por opfinfiões, 
paflavras e votos (art. 56, caput)
– juflgamento peflo Trfibunafl de 
Justfiça (art. 56, § 1º)
– 1ficença, doença, finteresse 
partficuflar (art. 59, II)
– flficença para processar; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, VI)
– mandato, perda (art. 58, I a VI, 
§§ 2º, 3º e 4º)
– processo e juflgamento em 
crfimes comuns (art. 106, I, “a”)
– prfisão; crfime finafiançávefl (art. 
56, § 3º)
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– prfisão; competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia Legfisflatfiva resoflver 
sobre (art. 62, VI)
– remuneração; matérfia de 
finficfiatfiva da Mesa (art. 66, I, 
“b”)
– remuneração, opção (art. 59, 
§ 3º)
– sfistema de prevfidêncfia e 
assfistêncfia socfiafl (art. 62, 
XXXVI)
– sfistema eflefitorafl, 
finvfioflabfiflfidade, fimunfidades, 
remuneração, perda de 
mandato, flficença, fimpedfimento, 
fincorporação às Forças Armadas
– apflficação das regras da 
Constfitufição da Repúbflfica (art. 
56, § 8º)
– subsídfio fixado em parcefla únfica 
(art. 24, § 7º)
– supflente (art. 59, §§ 1º e 2º)
– testemunho facufltatfivo (art. 56, 
§ 7º)
– vaga, convocação de supflente e 
eflefição (art. 59, §§ 1º e 2º)
– Vfice-Prefefitos, exercícfio da 
função de Prefefitos (ADCT, art. 
56)

DESEMBARGADOR
– dfisponfibfiflfidade e aposentadorfia 
por finteresse púbflfico (art. 98, 
VIII)
– garantfias (art. 100)
– vedação (art. 102)
– vencfimentos (art. 101, § 1º)

DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO
– atfivfidade econômfica; expfloração 
peflo Estado; profibfição (art. 232)
– Conseflho de Desenvoflvfimento 
Econômfico e Socfiafl; composfição 
(art. 231, § 1º)
– defesa do consumfidor (art. 233, 
§ 3º)
– desenvoflvfimento econômfico; 
fomento (art. 234)
– fundo de desenvoflvfimento; 
crfiação (art. 235)
– mficroempresas; tratamento 
dfiferencfiado (art. 233, § 1º)
– Pflano Mfinefiro de 
Desenvoflvfimento Integrado; 
execução; objetfivos (art. 231)

DESPESAS PÚBLICAS
– pubflficfidade; flfimfitação (art. 158, 
§ 2º)
– vedadas as que excedam os 
crédfitos orçamentárfios ou 
adficfionafis (art. 161, II)

DESPORTO E LAZER
– cflubes e assocfiações; assfistêncfia 
médfica (art. 219)
– compete ao Estado dfifundfir (art. 
10, IV)
– deficfientes; atendfimento 
especfiaflfizado (art. 218, 
parágrafo únfico)
– desporto; tratamento 
dfiferencfiado (art. 218, III)
– Estado; garantfia e atrfibufições 
(art. 218)
– finficfiatfiva prfivada; finvestfimento 
no desporto; benefícfios fiscafis 
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(art. 220, parágrafo únfico)
– flazer; apofio e fincentfivo (art. 
220)
– flegfisflação prfivatfiva e 
concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “fi”)
– reserva de áreas; praças; campos 
de esporte; obrfigatorfiedade (art. 
218, IV)

DIA DE MINAS E DIA DOS 
GERAIS
– (art. 256, caput e § 1º)

DIA DE TIRADENTES
– data magna (art. 256, caput e 
§ 2º)

DILIGÊNCIA POLICIAL
– requfisfição; função do Mfinfistérfio 
Púbflfico (arts. 125, II, “d”, e 120, 
VII)

DIREITO
– econômfico (art. 10, XV, “a”)
– financefiro (art. 10, XV, “a”)
– penfitencfiárfio (art. 10, XV, “a”)
– trfibutárfio; flegfisflação 
concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “a”)
– urbanístfico (art. 10, XV, “a”)

DIREITO CONSTITUCIONAL
– finvfiabfiflfização do exercícfio; caso 
(art. 4º, § 1º)

DIREITO DE INFORMAÇÃO
– projetos do Poder Púbflfico (art. 
4º, § 5º)

DIREITO DE PETIÇÃO
– pagamento de taxa ou 
emoflumento; findepende (art. 4º, 
§ 2º)

DIREITO INDIVIDUAL
– ofensa a (art. 73, § 2º, V)

DIREITO PROCESSUAL
– procedfimentos; flegfisflação 
concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “fl”)

DIREITOS E GARANTIAS  
FUNDAMENTAIS
– Estado assegura (art. 4º)

DIREITOS E LIBERDADES  
CONSTITUCIONAIS
– garantfia; função do Mfinfistérfio 
Púbflfico (art. 120, II)

DIREITOS POLÍTICOS
– suspensão, fimprobfidade 
admfinfistratfiva (art. 29)

DIREITOS SUBJETIVOS  
PÚBLICOS
– Estado; objetfivo (art. 2º, I)

DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS
(Ver também ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, atrfibufições)
– matérfia de finficfiatfiva do 
Governador (art. 66, III, “h”)

DISCRIMINAÇÃO
– flfitígfio com órgão ou entfidade 
estaduafl; profibfida (art. 4º, § 3º)

DISTINÇÃO ENTRE  
BRASILEIROS OU UNIDADES 
DA FEDERAÇÃO
– profibfida (art. 5º, III)

DISTRITO
– crfiação, organfização, supressão 
(art. 170, IV)
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DÍVIDA PÚBLICA
(Ver também ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, atrfibufições)
– fatos geradores, exame anaflítfico, 
apuração de firreguflarfidades, 
nuflfidade (ADCT, art. 53, §§ 1º 
e 2º)
– títuflos; emfissão e resgate (art. 
161, X)

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
– competêncfia do Estado (art. 10, 
XIII)

DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO  
JUDICIÁRIAS
– matérfia de finficfiatfiva do 
Presfidente do Trfibunafl de Justfiça 
(art. 66, IV, “c”)

DOCUMENTO PÚBLICO
– profibfido negar fé (art. 5º, II)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– repasse financefiro; Poder 
Legfisflatfivo, Poder Judficfiárfio, 
Mfinfistérfio Púbflfico, Trfibunafl de 
Contas (art. 162 e parágrafos)
– Unfiversfidade do Estado de 
Mfinas Gerafis e Unfiversfidade 
Estaduafl de Montes Cflaros; 
percentagem (art. 199, §§ 1º e 
2º)

E

ECOSSISTEMA
(Ver também MEIO AMBIENTE)
– conservação; competêncfia (art. 
10, XII)

EDUCAÇÃO
– acesso; competêncfia comum da 
Unfião, Estados e Munficípfios 
(art. 11, V)
– acesso ao ensfino; garantfia do 
Estado (art. 2º, VII)
– anaflfabetfismo; erradficação; 
unfiversaflfização do ensfino 
fundamentafl (ADCT, art. 76)
– boflsas de estudo; destfinação 
(art. 203, § 1º)
– Campanha Nacfionafl de Escoflas 
da Comunfidade (art. 291)
– compete ao Estado dfifundfir (art. 
10, IV)
– comunfidade; partficfipação (art. 
198, VI)
– Conseflho Estaduafl de Educação; 
competêncfia e aprovação dos 
membros (art. 62, XXIII, “b”, e 
art. 206)
– creche e pré-escofla; atendfimento 
(art. 198, X)
– dfirefito de todos, dever do Estado 
e da famíflfia (art. 195)
– ensfino; acesso (art. 196, I)
– ensfino; apflficação dos recursos; 
pubflficfidade (art. 202)
– ensfino comunfitárfio; prfiorfidade 
de apofio por parte do Estado 
(art. 291)
– ensfino da Socfioflogfia e Ffiflosofia; 
2º grau (art. 195, parágrafo 
únfico)
– ensfino; descentraflfização; 
dfiretrfizes (art. 197)
– ensfino fundamentafl; conteúdo 
(art. 200)
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– ensfino fundamentafl, jornada de 
ofito horas (ADCT, art. 78)
– ensfino fundamentafl, obrfigatórfio 
e gratufito (art. 198, I)
– ensfino; gratufidade (art. 196, V e 
parágrafo únfico)
– ensfino; finficfiatfiva prfivada; 
condfições (art. 198, XVII, e 
§ 4º)
– ensfino médfio; prfiorfidade (art. 
198, II)
– ensfino; prfincípfios (art. 196)
– ensfino; recursos (art. 201)
– ensfino; recursos púbflficos; 
destfinação (art. 203)
– ensfino reflfigfioso (art. 200, 
parágrafo únfico)
– ensfino superfior; crfiação 
de cursos nos vafles do 
Jequfitfinhonha e do Mucurfi; 
dotações e recursos (art. 199, 
§ 2º)
– ensfino superfior; 
descentraflfização (ADCT, art. 76, 
parágrafo únfico)
– ensfino superfior; fundações; 
opção, absorção; extfinção; 
vfincuflação ao Conseflho Estaduafl 
de Educação; transformação em 
fundações púbflficas (ADCT, art. 
82, §§ 1º e 2º, I e II)
– ensfino superfior; finstfitufições; 
manutenção (ADCT, art. 82)
– ensfino superfior; Unfiversfidade 
do Estado de Mfinas Gerafis; 
crfiação (art. 199, §§ 1º a 3º, e 
ADCT, art. 81, §§ 1º e 2º)
– ensfino superfior; Unfiversfidade 
Estaduafl de Montes Cflaros 

(ADCT, art. 82, § 3º)
– ensfino técnfico; expansão (art. 
198, IX)
– escoflas estaduafis; construção; 
ampflfiação; reforma e 
manutenção; pflano de 
emergêncfia (ADCT, art. 77)
– escoflas púbflficas, comunfitárfias, 
confessfionafis e fiflantrópficas; 
fundações de ensfino e pesqufisa; 
recursos púbflficos (art. 198, V, 
art. 203 e ADCT, art. 80)
– Estado; auxíflfio aos Munficípfios; 
profibfição (art. 205)
– garantfia a educação; objetfivo 
prfiorfitárfio do Estado (art. 2º, 
VII)
– hemofíflfico, estudante; garantfia 
de reposfição de auflas (art. 280)
– finstfitufições oficfiafis estaduafis; 
finapflficabfiflfidade do art. 196, V 
(art. 292)
– finstfitufições púbflficas e prfivadas; 
coexfistêncfia (art. 196, XI)
– flegfisflação prfivatfiva do Estado 
e concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “fi”)
– materfiafl dfidátfico, transporte, 
aflfimentação, assfistêncfia à saúde 
(art. 198, XVI)
– menor carente; amparo (art. 198, 
XVII)
– objetfivo do Estado (art. 2º, VII)
– pflanos de educação; aprecfiação 
pefla Assembflefia Legfisflatfiva (art. 
204, parágrafo únfico)
– pflano estaduafl de; objetfivos (art. 
204)
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– Poder Púbflfico, garantfia (art. 
198)
– Poder Púbflfico, responsabfiflfidade 
(art.198, § 2º)
– pessoa com deficfiêncfia; 
atendfimento especfiaflfizado (art. 
198, III a V)
– recenseamento escoflar (ADCT, 
art. 75)
– sfistema fintegrado de bfibflfiotecas 
(art. 198, XIII)
– superdotados; atendfimento (art. 
198, XIV)
– Unfiversfidade do Estado de 
Mfinas Gerafis e Unfiversfidade 
Estaduafl de Montes Cflaros; 
crfiação de cursos superfiores 
nos vafles do Jequfitfinhonha e do 
Mucurfi; dotações e recursos (art. 
199, § 2º)
– unfiversfidades; autonomfia (art. 
199)
– unfiversfidades; pesqufisa e 
extensão; apofio financefiro (art. 
203, § 2º)
– vaflorfização dos profissfionafis do 
ensfino (art. 196, VI)

EFETIVO DA  
POLÍCIA MILITAR
(Ver POLÍCIA MILITAR)

EMENDA À CONSTITUIÇÃO
– dfiscussão e votação (art. 64, 
§ 3º)
– eflaboração (art. 63)
– finficfiatfiva da proposta (art. 64, I 
a III)
– promuflgação (art. 64, § 4º)

EMOLUMENTO
– destfinação excflusfiva ao custefio 
dos servfiços afetos às atfivfidades 
específicas da Justfiça (art. 97, 
§ 2º)
– dfirefito de petfição findepende de 
pagamento (art. 4º, § 2º)

EMPRESA PÚBLICA
– admfinfistração púbflfica findfireta 
(art. 14, § 1º, III)
– aflfienação (art. 14, § 4º, II, § 15, 
§ 16, § 17)
– aflfienação de ações; controfle 
peflo Estado (art. 14, § 4º, IV)
– autorfização para finstfitufição e 
extfinção (art. 14, § 4º, II)
– cargo púbflfico; acumuflação; 
vedação e admfissfibfiflfidade (art. 
25, parágrafo únfico)
– expfloração de atfivfidade 
econômfica; estatuto (art. 232, 
§ 2º)
– fixação do quadro de empregos; 
aprovação da Assembflefia (art. 
61, X)
– quadro de empregos; matérfia de 
finficfiatfiva do Governador (art. 
66, III, “d”)
– remuneração; fixação (art. 24, 
§ 10)

EMPRESA SUBSIDIÁRIA
– autorfização para crfiação; 
partficfipação em empresa prfivada 
(art. 14, § 4º, III)

EMPRÉSTIMO
– contratação; competêncfia do 
Governador (art. 90, XVIII)
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ENERGIA
– desenvoflvfimento, expfloração de 
recursos hídrficos, gás canaflfizado 
(art. 254)
– poflítfica (art. 254, § 2º)
– projetos, recursos (art. 254, § 1º, 
e 255, parágrafo únfico)

ENSINO
(Ver EDUCAÇÃO)

ENTIDADE DA  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
– sob vfincuflação da Assembflefia; 
matérfia de finficfiatfiva da Mesa 
(art. 66, I, “e”)

ENTIDADE PÚBLICA
– consufltorfia jurídfica; vedada ao 
Mfinfistérfio Púbflfico (art. 120, 
VIII)

ENTIDADE SINDICAL
– controfle de constfitucfionaflfidade 
(art. 118, VII)

ENTRÂNCIA
– reavaflfiação peflo Trfibunafl de 
Justfiça (art. 115)

ESCOLA DE GOVERNO
– manutenção peflo Estado (art. 30, 
§ 6º)

ESTABELECIMENTO  
PRISIONAL
– fiscaflfização; função do 
Mfinfistérfio Púbflfico (art. 121, I)

ESTABILIDADE
(Ver SERVIDOR PÚBLICO)

ESTAÇÃO ECOLÓGICA
(Ver também MEIO AMBIENTE)
– sfistema fintegrado; crfiação; 
competêncfia (art. 10, XII)

ESTADO
– ausêncfia de flefi federafl sobre 
normas gerafis, competêncfia 
flegfisflatfiva pflena (art. 10, § 1º, II)
– Capfitafl (art. 8º)
– causas e conflfitos com os 
munficípfios; processo e 
juflgamento; competêncfia do 
Trfibunafl de Justfiça (art.106, I, 
“j”)
– competêncfia comum à Unfião e 
aos Munficípfios (art. 11)
– competêncfia remanescente (art. 
9º)
– competêncfias (arts. 9º e 10)
– consórcfios púbflficos e convênfios 
de cooperação; dfiscfipflfinamento 
por flefi (art. 14, § 12)
– controfle peflo; aflfienação de 
ações (art. 14, § 4º, IV)
– defesa socfiafl; poflítfica; dfiretrfizes 
(art. 134)
– desmembramento do terrfitórfio; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXXVII)
– dfirefitos e garantfias 
fundamentafis; assegura (art. 4º)
– dfirefitos e garantfias 
fundamentafis; casos de vedação 
(art. 5º)
– flegfisflação, matérfias de 
competêncfia prfivatfiva e 
concorrente com a Unfião (art. 
10, XV)
– flegfisflação concorrente, 
competêncfia supflementar (art. 
10, § 1º, I)
– objetfivos prfiorfitárfios (art. 2º)
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– organfização (art. 1º, § 2º)
– Poderes (art. 6º)
– representantes eflefitos ou 
dfiretamente exercem o Poder 
(art. 1º, § 1º)
– Repúbflfica Federatfiva do Brasfifl, 
fintegra (art. 1º)
– símboflos (art. 7º)

ESTATUTO DOS SERVIDORES 
CIVIS E MILITARES
(Ver LEI COMPLEMENTAR)

EX-COMBATENTE
– aposentadorfia (ADCT, art. 49, 
III)
– assfistêncfia (ADCT, art. 49, II)
– servfiço púbflfico; aprovefitamento 
(ADCT, art. 49, I)

F

FAMÍLIA
(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO)

FAMÍLIA, CRIANÇA,  
ADOLESCENTE, PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO
– assfistêncfia à finfâncfia, à 
adoflescêncfia e à veflhfice; 
objetfivo do Estado (art. 2º, VII)
– assfistêncfia materno-finfantfifl; 
recursos (art. 222, § 2º)
– Conseflho Estaduafl de Defesa 
dos Dfirefitos da Pessoa com 
Deficfiêncfia; crfiação e finstfitufição 
(art. 226 e parágrafo únfico)
– Conseflho Estaduafl do Idoso; 
crfiação e finstfitufição (art. 226 e 
parágrafo únfico)

– Conseflho Estaduafl dos Dfirefitos 
da Crfiança e do Adoflescente; 
crfiação (art. 226) 
– crfiança e adoflescente; dfirefitos; 
dever do Estado (art. 222)
– crfiança e adoflescente carente; 
programas (art. 223, parágrafo 
únfico)
– crfiança; creche e pré-escofla (art. 
31, § 6º, II)
– deficfiêncfia físfica, sensorfiafl e 
mentafl; prevenção; flocomoção e 
acesso (art. 224)
– drogas; prevenção; atendfimento 
especfiaflfizado à crfiança e ao 
adoflescente (art. 222, § 3º)
– Estado; assfistêncfia à famíflfia 
(art. 221)
– fiscaflfização de abrfigo para 
menor, fidoso, deficfiente; função 
do Mfinfistérfio Púbflfico (art. 121, I)
– fidoso; amparo e fintegração (art. 
225)
– fidoso; centros de flazer e amparo; 
crfiação (art. 225, § 2º)
– fidoso; gratufidade nos transportes 
cofletfivos urbanos (art. 225, § 3º)
– menor carente; acoflhfimento (art. 
222, § 1º)
– Poder Púbflfico; fincumbêncfias 
quanto ao deficfiente (art. 224, 
§ 1º)
– proteção à finfâncfia e à 
juventude; ações do Estado; 
dfiretrfizes (art. 223)
– servfidor púbflfico com 
deficfiêncfia; assfistêncfia (art. 224, 
§ 2º)
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FAZENDA ESTADUAL
– pagamentos devfidos (art. 163)

FAZENDA MUNICIPAL
– pagamentos devfidos (art. 163)

FISCALIZAÇÃO DO ESTADO
– (Títuflo III, cap. II, seção I, 
subseção VI)
– contábfifl, financefira, 
orçamentárfia, operacfionafl 
e patrfimonfiafl; atrfibufição da 
Assembflefia (art. 74, § 1º, I a III)
– dfisponfibfiflfidades de cafixa do 
Estado (art. 75)

FISCALIZAÇÃO DOS ATOS  
DO PODER EXECUTIVO
– competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXXI)

FIXAÇÃO DO HOMEM NO 
CAMPO
– objetfivo do Estado (art. 2º, VI)

FORO JUDICIAL
– avaflfiador judficfiafl, opção 
(ADCT, art. 65, § 2º)
– fingresso, provfimento de cargos 
(art. 275)
– regfime jurídfico (art. 275)
– serventfias, admfinfistração, 
fiscaflfização (art. 274)
– serventfias, oficfiaflfização (ADCT, 
art. 65)
– servfidores, aposentadorfia 
(ADCT, art. 65, § 3º)
– servfidores, remuneração, opção 
(ADCT, art. 65, § 1º)

FUNÇÃO PÚBLICA
(Ver CARGO(S) PÚBLICO(S) E 
SERVIDOR PÚBLICO)

FUNÇÕES PÚBLICAS  
DE INTERESSE COMUM
(Ver REGIÃO 
METROPOLITANA)

FUNDAÇÃO PÚBLICA
(Ver também SERVIDOR 
PÚBLICO)
– admfinfistração púbflfica findfireta 
(art. 14, § 1º, IV)
– crfiação de cargos, aprovação da 
Assembflefia (art. 61, VIII)
– crfiação de cargos e 
remuneração; ver CARGOS 
PÚBLICOS
– finstfitufição; extfinção (art. 14, 
§ 4º, I)
– finstfitufição, manutenção (art. 14, 
§ 5º)
– pflanos de carrefira (art. 30, § 5º)
– regfime jurídfico dos servfidores; 
ver SERVIDOR PÚBLICO 

FUNDO DE DESENVOLVI-
MENTO CULTURAL
(Ver CULTURA)

FUNDO DE DESENVOLVI-
MENTO METROPOLITANO
(Ver também REGIÃO 
METROPOLITANA)
– finstfitufição (art. 47)

FUNDO DE DESENVOLVI-
MENTO REGIONAL
(ver REGIÕES DE 
DESENVOLVIMENTO)
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FUNDOS
– crfiação, condfições (art. 161, IX)

G

GARANTIA DO ESTADO
– fixação de flfimfites e condfições; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXXII)

GARANTIAS DA  
MAGISTRATURA
– finamovfibfiflfidade (art. 100, II)
– firredutfibfiflfidade de vencfimentos 
(art. 100, III)
– vfitaflficfiedade (art. 100, I)

GÁS CANALIZADO
(Ver também ENERGIA e 
REGIÃO METROPOLITANA)
– competêncfia para expfloração 
(art.10, VIII)

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
– avaflfiação de resufltados (art. 81, 
II)

GOVERNADOR
– atrfibufições (art. 90)
– autorfização para ausentar-se do 
Estado; matérfia de finficfiatfiva da 
Mesa da Assembflefia Legfisflatfiva 
(art. 66, I, “f”)
– autorfização para o exercícfio do 
controfle de constfitucfionaflfidade 
(art. 118, I)
– comando superfior da Poflícfia 
Mfiflfitar e do Corpo de Bombefiros 
Mfiflfitar (arts. 90, XXV, e 137)
– competêncfia prfivatfiva (art. 66, 
III)
– compromfisso decflarado na 

posse (art. 86)
– convocação de sessão 
extraordfinárfia da Assembflefia 
Legfisflatfiva (art. 53, § 5º, I)
– crfimes de responsabfiflfidade (art. 
91, I a VII)
– edfição de decreto reflacfionando 
nome das praças excfluídas da 
Poflícfia Mfiflfitar (EMC 39, art. 12, 
§ 2º)
– eflefição, mandato e posse (art. 
84)
– fixação de remuneração; 
competêncfia da Assembflefia (art. 
61, XXI)
– fixação e modfificação dos 
efetfivos da Poflícfia Mfiflfitar e do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar (art. 
66, III, “a”)
– governo eflefito; Comfissão de 
Transfição, atrfibufições (art. 257, 
parágrafo únfico)
– matérfias de finficfiatfiva prfivatfiva 
(art. 66, III, “a” a “fi”)
– obrfigatorfiedade de decflaração de 
bens (art. 89, parágrafo únfico)
– obrfigatorfiedade de resfidêncfia na 
Capfitafl (art. 89)
– necessfidade de autorfização da 
Assembflefia para ausentar-se do 
Estado (art. 89)
– perda de mandato por exercícfio 
de outra função púbflfica (art. 84, 
§ 1º)
– posse, renúncfia, concessão de 
flficença, autorfização para se 
ausentar do Estado, processo 
e juflgamento nos crfimes de 
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responsabfiflfidade, destfitufição do 
cargo, tomada e juflgamento de 
contas; competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, IX, X, XI, 
XII, XIV, XVIII e XIX)
– processo e juflgamento em 
crfimes comuns (art. 92)
– promoção dos oficfiafis da Poflícfia 
Mfiflfitar e do Corpo de Bombefiros 
Mfiflfitar e nomeação para cargos; 
competêncfia prfivatfiva (art. 90, 
XXV)
– promuflgação de flefis (art. 70, 
§ 8º)
– reeflefição (art. 84, § 2º)
– reflevamento, atenuação e 
anuflação de penaflfidades 
admfinfistratfivas; competêncfia 
prfivatfiva (art. 90, XXVIII)
– remuneração; matérfia 
de finficfiatfiva da Mesa da 
Assembflefia (art. 66, I, “c”)
– sanção de proposfições (art. 70, 
I)
– sfiflêncfio e aqufiescêncfia a 
proposfições (art. 70, §§ 1º e 2º)
– veto de proposfições (art. 70, II)

GOVERNO
– organfização; competêncfia do 
Estado (art. 10, II)

GREVE
– servfidor púbflfico, dfirefito de (art. 
33)

GUARDA MUNICIPAL
– crfiação (art. 138)
– orfientação da Poflícfia Mfiflfitar 
(art. 183, § 4º)

H

HABEAS CORPUS
– competêncfia do Trfibunafl de 
Justfiça (art. 106, I, “d”)

HABEAS DATA
– competêncfia do Trfibunafl de 
Justfiça (art. 106, I, “e”)

HABITAÇÃO
(Ver também REGIÃO 
METROPOLITANA)
– programas de construção, 
saneamento, meflhorfias; 
competêncfia comum da Unfião, 
Estado e Munficípfio (art. 11, IX)

HINO OFICIAL DO ESTADO
– composfição, concurso (art. 7º e 
ADCT, art. 5º)
– símboflo do Estado (art. 7º)

I

ICMS
(Ver IMPOSTO SOBRE 
CIRCULAÇÃO DE 
MERCADORIAS E SOBRE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTES 
INTERESTADUAL E 
INTERMUNICIPAL E DE 
COMUNICAÇÃO)

IDOSO
(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO)

ILHAS
– bens do Estado (art. 12, II)
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IMPOSTO SOBRE CIRCULA-
ÇÃO DE MERCADORIAS E 
SOBRE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE TRANSPORTES 
INTERESTADUAL E INTER-
MUNICIPAL E DE COMUNI-
CAÇÃO
– extração mfinerafl, partficfipação 
dos Munficípfios, exercícfio 1989 
e 1990, porcentagem (ADCT, 
art. 72, § 1º)
– mficroempresa (art. 148)
– normas (art. 146)
– partficfipação dos Munficípfios, 
repasse de parceflas (ADCT, art. 
72, § 2º)
– produtor rurafl, remfissão (art. 
148, parágrafo únfico)

IMPOSTOS
– caráter pessoafl e graduaflfidade 
(art. 144, § 1º)
– competêncfia do Estado, 
pertencentes aos Munficípfios (art. 
150)
– sobre cfircuflação de mercadorfias 
(arts. 144, I, “b”, e 146)
– sobre prestação de servfiços de 
transporte e de comunficação 
(arts. 144, I, “b”, e 146, I a XII)
– sobre proprfiedade de veícuflos 
automotores (arts. 144, I, “b”, e 
150, I)
– sobre transmfissão causa mortfis 
e doação de quafisquer bens ou 
dfirefitos (arts. 144, I, “a”, e 145, 
I e II)
– de renda; repartfição; 
pertencentes ao Estado (art. 149, 
I a IV)

IMPROBIDADE  
ADMINISTRATIVA
(Ver ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA e DIREITOS 
POLÍTICOS)

INCAPAZ
– estabeflecfimentos de abrfigo; 
fiscaflfização; função do 
Mfinfistérfio Púbflfico (art. 121, I)

INFÂNCIA
(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO)

INICIATIVA POPULAR
– possfibfiflfidade de apresentação de 
projetos (art. 67)

INQUÉRITO
– cfivfifl e ação cfivfifl púbflfica (art. 
120, III)
– poflficfiafl; avocação peflo 
Mfinfistérfio Púbflfico (art. 125, II, 
“g”)
– poflficfiafl; finstauração; função 
do Mfinfistérfio Púbflfico (art. 120, 
VII)
– poflficfiafl; prazo para 
prossegufimento; função do 
Mfinfistérfio Púbflfico (art. 125, II, 
“c”)
– poflficfiafl; recebfimento; função do 
Mfinfistérfio Púbflfico (art. 125, II, 
“b”)

INSTÂNCIA
– garantfia findepende de 
pagamento de taxa ou 
emoflumento (art. 4º, § 2º)
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INSTAURAÇÃO  
DE PROCESSO
– contra Secretárfio de Estado, ver 
SECRETÁRIO DE ESTADO 

INSTITUIÇÃO PRIVADA
– apofio ao Estado; assfistêncfia à 
pessoa com deficfiêncfia (art. 198, 
V)
– assfistêncfia à saúde (art. 191)
– flazer; benefícfios fiscafis (art. 
220, parágrafo únfico)
– sfistema únfico de saúde; 
partficfipação (art. 188, V)

INTEGRIDADE TERRITORIAL
– garantfia; objetfivo do Estado (art. 
2º, X)

INTERESSES DIFUSOS E  
COLETIVOS
– proteção; função do Mfinfistérfio 
Púbflfico promover o finquérfito 
cfivfifl e a ação cfivfifl púbflfica (art. 
120, III)

INTERESSES GERAIS  
E COLETIVOS
– preservação; objetfivo do Estado 
(art. 2º, IX)

INTERVENÇÃO ESTADUAL
– aprovação e suspensão; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXVIII)
– competêncfia (art. 10, VII)
– competêncfia do Governador 
(art. 90, XV)
– nos Munficípfios; função do 
Mfinfistérfio Púbflfico promover a 
ação de finconstfitucfionaflfidade, 
ação decflaratórfia de 

constfitucfionaflfidade e 
representação (art. 120, IV)

INTERVENÇÃO FEDERAL
– soflficfitação; competêncfia 
prfivatfiva da Assembflefia (art. 62, 
XXVII)
– soflficfitação; competêncfia do 
Governador (art. 90, XIX)

INTERVENTOR EM  
MUNICÍPIO
– aprovação da escoflha; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXIII, “c”)

INVESTIMENTO
– execução; condfições (art. 161, 
§ 1º)
– prfiorfidades (art. 158)

IRREGULARIDADE  
DE AGENTE PÚBLICO
– possfibfiflfidade de denúncfia peflo 
cfidadão (art. 82)

J

JUIZ DE DIREITO
– acesso aos trfibunafis de segundo 
grau (art. 98, III)
– aposentadorfia (art. 98, V)
– auxfiflfiar; denomfinação (ADCT, 
art. 61)
– competêncfia gerafl (art. 113)
– competêncfia excflusfiva para 
questões agrárfias (art. 114)
– crfitérfios para promoção (art. 98, 
II)
– cursos de preparação e 
aperfefiçoamento (art. 98, IV)
– desfignação de jufiz substfituto 
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(art. 269, parágrafo únfico)
– exoneração (art. 100, § 2º)
– garantfias (art. 100)
– fingresso na carrefira (art. 98, I)
– magfistratura, recusa de posse 
(art. 269)
– número na unfidade jurfisdficfionafl 
(art. 98, XIV)
– pflantão forense dfiuturno; 
desfignação de jufiz (art. 271)
– remoção; dfisponfibfiflfidade e 
aposentadorfia por finteresse 
púbflfico (art. 98, VIII)
– remoção; extfinção da Comarca 
(art. 100, § 4º)
– remoção e pedfido ou permuta 
(art. 98, XII)
– resfidêncfia (art. 98, VI)
– subsídfio (art. 101)
– substfituto; denomfinação 
(ADCT, art. 61)
– vedação (art. 102)

JUIZADO DE PEQUENAS 
CAUSAS
– crfiação, funcfionamento e 
processo; flegfisflação concorrente 
com a Unfião (art. 10, XV, “j”)

JUIZADO ESPECIAL
– competêncfia e composfição (art. 
116)

JUNTA COMERCIAL
– flegfisflação prfivatfiva do Estado 
e concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “c”)

JUSTIÇA
– funções essencfiafis (arts. 119 a 
132)
– fitfinerante (art. 105, § 2º)

JUSTIÇA DE PAZ
– composfição (art. 117)
– crfiação (ADCT, art. 63)
– juízes de paz (atuafis), dfirefitos e 
atrfibufições, vantagens (ADCT, 
art. 63)

JUSTIÇA MILITAR
– composfição (art. 109)
– competêncfia (art. 111)

L

LAGOS
– bens do Estado (art. 12, III)

LEGALIDADE
– atos do Poder Púbflfico (art. 2º, 
II)

LEGITIMIDADE
– atos do Poder Púbflfico (art. 2º, 
II)

LEI
– aflfienação de ações (art. 14, § 4, 
IV)
– autonomfia gerencfiafl, 
orçamentárfia e financefira dos 
órgãos e entfidades; finstrumento 
específico; natureza jurídfica (art. 
14, §§ 10 e 11)
– autorfização de referendo; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia Legfisflatfiva (art. 62, 
§ 4º)
– autorfização para finstfitufição e 
extfinção de autarqufia, empresa 
púbflfica, fundação púbflfica, 
órgão autônomo, socfiedade de 
economfia mfista (art. 14, § 4º)
– consórcfios púbflficos e convênfios 
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de cooperação (art. 14, § 12)
– convocação de pflebfiscfito; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia Legfisflatfiva (art. 62, 
§ 4º)
– desmembramento patrfimonfiafl, 
financefiro e orçamentárfio do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar e da 
Poflícfia Mfiflfitar (ADCT, art. 104, 
caput)
– dfirefito de greve (art. 33)
– dfiscfipflfinamento de consórcfios 
púbflficos e convênfios de 
cooperação (art. 14, § 12)
– dfiscfipflfinamento do 
procedfimento de flficfitação (art. 
15, caput)
– formas de partficfipação do 
usuárfio de servfiços púbflficos (art. 
14, § 9º)
– finstfitufição; extfinção de 
autarqufia, fundação púbflfica e 
órgão autônomo (art. 14, § 4º, I)
– finstfitufição; extfinção de empresa 
púbflfica e socfiedade de economfia 
mfista (art. 14, § 4º, II)
– orçamentárfia anuafl (arts. 157 e 
158)

LEI COMPLEMENTAR
– aprovação (art. 65, § 1º)
– Códfigos de Ffinanças Púbflficas e 
Trfibutárfio (art. 65, § 2º, I)
– convocação de pflebfiscfito; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia Legfisflatfiva (art. 62, 
§ 4º)
– crfiação, funcfionamento, 
extfinção de conseflhos estaduafis 

(art. 14, § 14)
– definfição de áreas de atuação; 
empresa púbflfica e socfiedade de 
economfia mfista (art. 14, § 4º, II)
– despesa com pessoafl atfivo e 
finatfivo; flfimfites (art. 27)
– Estatutos dos Servfidores 
Púbflficos Cfivfis e dos Servfidores 
Púbflficos Mfiflfitares (art. 65, § 2º, 
III)
– função púbflfica; crfitérfios de 
dfispensa (ADCT, art. 108)
– finficfiatfiva (art. 65)
– finficfiatfiva do Procurador-Gerafl 
de Justfiça (art. 125)
– Lefi de Organfização e Dfivfisão 
Judficfiárfias (art. 65, § 2º, II)
– Lefi que finstfitufir regfimes de 
prevfidêncfia (art. 65, § 2º, III)
– Lefis Orgânficas do Mfinfistérfio 
Púbflfico, do Trfibunafl de Contas, 
da Advocacfia do Estado, da 
Defensorfia Púbflfica, da Poflícfia 
Cfivfifl e da Poflícfia Mfiflfitar (art. 
65, § 2º, IV)
– Orçamentos (art. 159)
– Organfização da Poflícfia Mfiflfitar 
e do Corpo de Bombefiros (art. 
143)
– Poflícfia Mfiflfitar e Corpo de 
Bombefiros Mfiflfitar; estatuto (art. 
39)
– provfimento de cargos e 
empregos de dfireção nas 
autarqufias, fundações, empresas 
púbflficas e socfiedades de 
economfia mfista (art. 23, § 2º)
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LEI DE ORGANIZAÇÃO  
E DIVISÃO JUDICIÁRIAS
(Ver também LEI 
COMPLEMENTAR)
– finficfiatfiva; competêncfia do 
Trfibunafl de Justfiça (art. 98 e 
ADCT, art. 123)

LEI DELEGADA
– eflaboração (art. 72)
– forma de deflegação (art. 72, 
§§ 2º e 3º)
– profibfição de deflegação (art. 72, 
§ 1º, I e II)

LEI ORDINÁRIA
– finficfiatfiva (arts. 65 a 71)

LEI ORGÂNICA DA  
ADVOCACIA DO ESTADO
(Ver LEI COMPLEMENTAR)

LEI ORGÂNICA DA  
DEFENSORIA PÚBLICA
(Ver LEI COMPLEMENTAR)

LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA 
CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(Ver LEI COMPLEMENTAR)

LEI ORGÂNICA DO  
MINISTÉRIO PÚBLICO
(Ver LEI COMPLEMENTAR)

LEI ORGÂNICA DO  
TRIBUNAL DE CONTAS
(Ver LEI COMPLEMENTAR)

LICENÇA DO GOVERNADOR
(Ver GOVERNADOR)

LICENÇA DO  
VICE -GOVERNADOR
(Ver VICE-GOVERNADOR)

LICITAÇÃO
(Ver também ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA e SERVIÇOS 
PÚBLICOS)
– admfinfistração púbflfica dfireta e 
findfireta; competêncfia do Estado 
(art.10, XIV, “b”)
– contratação de obra, servfiço, 
compra; aflfienação e concessão 
(art. 15, § 1º)
– dfiscfipflfinamento por flefi (art. 15, 
caput)

M

MAGISTÉRIO
(Ver também SERVIDOR 
PÚBLICO)
– Adficfionafl de Vaflorfização da 
Educação Básfica – Adveb 
(ADCT,  art. 116)
– gratfificação de regêncfia, 
fincentfivo à docêncfia (art. 284)
– professor contratado; apflficação 
do dfisposto no art. 36, I e II (art. 
287 e ADCT, art. 45)
– servfidor púbflfico orfiundo 
do Quadro de Magfistérfio, 
contagem de tempo, gratfificação 
qufinquenafl (art. 285, I e II)
– tempo de servfiço de professor; 
aposentadorfia (art. 286 e ADCT, 
art. 131, § 4º)
– vencfimentos (art. 283, parágrafo 
únfico)

MAGISTRADO
(Ver também JUIZ DE DIREITO)
– aposentadorfia vofluntárfia 
(ADCT, art. 131)



• 435

– pensão (art. 101, § 5º)
– perda do cargo (art. 100, §§ 1º 
a 3º)
– profibfição de dedficação e 
atfivfidade poflítfico-partfidárfia (art. 
102, III)
– profibfição de exercícfio de outro 
cargo; exceção (art. 102, I)
– profibfição de recebfimento de 
custas (art. 102, II)
– remoção em caso de extfinção da 
comarca ou mudança de sede do 
juízo (art.100, § 4º)
– vencfimentos (art. 101)

MANDADO DE INJUNÇÃO
– competêncfia do Trfibunafl de 
Justfiça (art. 106, I, “f”)

MANDADO DE PRISÃO
– fiscaflfização de seu 
cumprfimento; função do 
Mfinfistérfio Púbflfico (art. 125, II, 
“a”)

MANDADO DE SEGURANÇA
– competêncfia para processar e 
juflgar; Trfibunafl de Justfiça (art. 
106, I, “c”)

MANDATO ADMINISTRATIVO
– destfitufição; caso (art. 4º, § 1º)

MANDATO ELETIVO
– servfidor púbflfico (art. 26, I a V)

MATÉRIA DE COMPETÊNCIA  
RESERVADA AO ESTADO
– atrfibufição da Assembflefia (art. 
61, XIX)

MATÉRIA DE LEGISLAÇÃO  
CONCORRENTE
– atrfibufição da Assembflefia (art. 
61, XVIII)

MATÉRIA DECORRENTE
– atrfibufição da Assembflefia (art. 
61, XVII)

MATERNIDADE
– assfistêncfia; objetfivo do Estado 
(art. 2º, VII)

MEIO AMBIENTE
(Ver também REGIÃO 
METROPOLITANA)
– coberturas vegetafis natfivas; 
recursos hídrficos; formas de 
controfle (art. 216, § 1º)
– competêncfia comum da Unfião, 
do Estado e dos Munficípfios (art. 
11, VI)
– defesa; curadorfia especfiaflfizada; 
manutenção peflo Mfinfistérfio 
Púbflfico (art. 125, IV)
– degradação ambfientafl; 
prevenção e controfle (art. 214, 
§ 1º, III)
– ensfino; educação ambfientafl (art. 
214, § 1º, I)
– Estado; defesa (art. 214)
– extfinção de espécfies; profibfição 
(art. 214, § 1º, V)
– fauna e flora, natureza, recursos 
naturafis, proteção; controfle da 
poflufição; flegfisflação prfivatfiva e 
concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “f”)
– fauna e flora; preservação e 
proteção (art. 214, § 1º, V)
– fauna e flora; proteção; 
competêncfia comum da Unfião, 
do Estado e dos Munficípfios (art. 
11, VII)
– hortos florestafis; fimpflantação e 
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manutenção; auxíflfio do Estado 
(art. 216, § 2º)
– Mata Atflântfica, veredas, campos 
rupestres, cavernas; patrfimônfio 
ambfientafl (art. 214, § 7º)
– mecanfismos de fomento; crfiação 
(art. 216)
– Munficípfios; reflorestamento; 
assfistêncfia (ADCT, art. 18, III)
– obrfigatorfiedade, Poder 
Executfivo, finformação, conduta, 
atfivfidade flesfiva ao (art. 215)
– organfismos estatafis de defesa; 
partficfipação do Mfinfistérfio 
Púbflfico (art. 121, II)
– parques, reservas, estações 
ecoflógficas; crfiação (art. 214, 
§ 1º, VIII)
– poflufição; erosão; assoreamento; 
prevenção e controfle (art. 214, 
§ 1º, III)
– produtos florestafis como 
combustívefl; flficencfiamento (art. 
217)
– proteção, conservação dos 
ecossfistemas, servfiços púbflficos; 
competêncfia do Estado (art. 10, 
XII)
– proteção; função do Mfinfistérfio 
Púbflfico promover o finquérfito 
cfivfifl e a ação cfivfifl púbflfica (art. 
120, III)
– reposfição florestafl; produção 
de carvão vegetafl (art. 217, 
parágrafo únfico, e 147)
– substâncfias tóxficas; transporte; 
armazenamento; produção; 
comercfiaflfização; controfle (art. 

214, § 1º, VII)
– taxa de recursos ambfientafis 
(ADCT, art. 18, § 3º)
– terras devoflutas; 
findfisponfibfiflfidade (art. 214, § 6º)

MENOR
(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO)

MESA DA ASSEMBLEIA
– autorfização para o exercícfio do 
controfle de constfitucfionaflfidade 
(art. 118, II)
– eflefição; competêncfia prfivatfiva 
da Assembflefia (art. 62, I)
– matérfias de finficfiatfiva prfivatfiva 
(art. 66, I e § 1º)

MESA DA CÂMARA  
MUNICIPAL
– controfle de constfitucfionaflfidade 
(art. 118, IV)

MICROEMPRESA
– apofio do Estado (art. 233, V)
– tratamento dfiferencfiado (art. 
233, § 1º)

MICRORREGIÃO
(Ver também REGIÃO 
METROPOLITANA)
– fixação de normas em suas 
funções púbflficas; aprovação da 
Assembflefia (art.61,VI)
– finstfitufição; competêncfia (art. 
10, X)

MILITAR
(Ver também CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR e 
POLÍCIA MILITAR)
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– adficfionafl de desempenho (art. 
31 e ADCT, art. 115)
– adficfionafl de remuneração para 
as atfivfidades penosas, finsaflubres 
ou perfigosas (art. 39, § 11)
– adficfionafis por tempo de servfiço 
(art. 39, § 11 e ADCT, arts. 112, 
116 e 122)
– apflficação de dfisposfitfivos das 
Constfitufições Federafl e Estaduafl 
(art. 39, § 11)
– assfistêncfia e prevfidêncfia socfiafis 
(art. 31, § 6º, I, art. 39, § 11)
– atfivfidades finsaflubres; adficfionafl 
de remuneração (art. 31, § 6º, 
III, art. 39, § 11)
– contrfibufição para custefio de 
regfime próprfio de prevfidêncfia 
(art. 144, IV)
– crfime, prfisão (art. 39, § 8º)
– dfirefitos, deveres, garantfias, 
vantagens, admfissão, promoção, 
estabfiflfidade, transferêncfia para 
a finatfivfidade (art. 39, § 1º e 
ADCT, art. 130)
– dfirefitos e vantagens (art. 39, 
§ 11)
– em atfivfidade, cargo ou emprego 
púbflfico (art. 39, §§ 3º e 4º)
– férfias-prêmfio (art. 31, § 4º, art. 
39, § 11)
– fiflhos, dependentes, assfistêncfia 
gratufita até sefis anos de fidade 
(art. 31, § 6º, II, art. 39, § 11)
– graduação, perda (art. 39, § 8º)
– finatfivfidade; afastamento (art. 
36, § 6º, art. 39, § 11)
– finatfivfidade; contagem recíproca 

do tempo de servfiço (art. 36, 
§ 25, art. 39, § 11)
– fintegrantes, estatuto próprfio (art. 
39)
– oficfiafis superfiores PM – QOS; 
capfitão, gratfificação (ADCT, art. 
41)
– partfidos poflítficos, profibfição à 
fiflfiação (art. 39, § 6º)
– patentes e postos (art. 39, § 7º)
– patentes, dfirefitos e deveres (art. 
39, §§ 1º e 2º)
– prêmfio por produtfivfidade (art. 
31)
– regfime de prevfidêncfia; matérfia 
de finficfiatfiva prfivatfiva do 
Governador do Estado (art. 66, 
III, “c”)
– sfindficaflfização e greve, profibfição 
(art. 39, § 5º)

MINAS E MINERAÇÃO
(Ver POLÍTICA HÍDRICA E 
MINERÁRIA e RECURSOS 
MINERAIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO
– aposentadorfia vofluntárfia 
(ADCT, art. 131)
– autonomfia (art. 122)
– cargos; crfiação; extfinção; 
vencfimentos (art. 122, I)
– carrefira; fingresso, condfições 
(art. 125, I, “a”)
– controfle externo da atfivfidade 
poflficfiafl (art. 125, II)
– crfiação de cargos e fixação 
de remuneração; finficfiatfiva de 
projetos (art. 66, § 2º)
– dfistrfibufição de processos (art. 
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125, parágrafo únfico)
– dotação orçamentárfia; repasse 
financefiro (art. 162 e parágrafos)
– execução orçamentárfia (art. 122, 
§ 4º)
– funções finstfitucfionafis (arts. 120 
e 121)
– fingresso, recusa de posse (art. 
269)
– finstfitufição permanente (art. 119)
– junto ao Trfibunafl de Contas 
do Estado; fingresso na carrefira 
(ADCT, arts. 127 e 128)
– junto ao Trfibunafl de Justfiça 
Mfiflfitar e Trfibunafl de Contas do 
Estado (art. 124)
– membros; garantfias (art. 126)
– membros; vedações (art. 127)
– organfização; aprovação da 
Assembflefia (art. 61, XII)
– organfização, atrfibufições e 
estatuto (art. 125, I)
– profibfição de sua organfização 
através de flefi deflegada (art. 72, 
§ 1º, I)
– proposta orçamentárfia (arts. 122, 
VI, §§ 2º e 3º e 156, parágrafo 
únfico)
– subsídfio fixado em flefi (art. 125, 
I, “c”)

MORALIDADE  
ADMINISTRATIVA
– ofensa à (art. 73, § 2º, I)

MUNICÍPIO
(Ver também GUARDA 
MUNICIPAL)
– assfistêncfia; objetfivo do Estado 
(art. 2º, VIII)

– assfistêncfia do Estado (art. 183)
– causas e conflfitos com o 
Estado e munficípfios; processo 
e juflgamento; competêncfia do 
Trfibunafl de Justfiça (art. 106, I, 
“j” )
– competêncfia comum com o 
Estado e a Unfião (art. 11)
– competêncfias (arts. 169 a 171)
– consórcfios púbflficos e convênfios 
de cooperação; dfiscfipflfinamento 
por flefi (art. 14, § 12)
– cooperação com outros 
munficípfios, com o Estado e a 
Unfião (arts. 181 e 182)
– crfiação; fincorporação; 
fusão; desmembramento; 
reguflamentação; flefi 
compflementar estabeflecerá (art. 
167, ADCT, art. 18, § 4º)
– despesa com pessoafl atfivo e 
finatfivo; flfimfites (art. 27)
– fiscaflfização (art. 180)
– fintervenção; casos (arts. 184, e 
10, VII)
– Lefi Compflementar nº 3, de 
28/12/79; casos de apflficação 
(ADCT, art. 2º, § 2º)
– flefi orgânfica; competêncfia para 
aprovação (ADCT, art. 2º, § 1º)
– flefi orgânfica; aprovação e 
promuflgação pefla Câmara (art. 
172)
– flfimfitações ao poder de trfibutar 
(art. 171, § 1º)
– objetfivos prfiorfitárfios (art. 166)
– organfização (art. 165)
– parte fintegrante da Federação 
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(art. 165)
– Poder Executfivo (arts. 177 e 
178)
– Poder Legfisflatfivo (arts. 175 e 
176)
– Poderes munficfipafis (art. 173)
– topônfimos; aflteração (art. 168)
– requfisfitos para crfiação, 
fincorporação, fusão e 
desmembramento (art. 167)
– terra devofluta; deflegação para 
flegfitfimação (ADCT, art. 93)

N

NOTÁRIO
(Ver SERVIÇO NOTARIAL E DE 
REGISTRO)

O

OCORRÊNCIA POLICIAL
– cópfia; recebfimento peflo 
Mfinfistérfio Púbflfico (art. 125, II, 
“f”)

OFICIAL DE REGISTRO
(Ver SERVIÇO NOTARIAL E DE 
REGISTRO)

ORÇAMENTO
(Ver também ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, atrfibufições)
– anuafl; matérfia de finficfiatfiva do 
Governador (art. 66, III, “fi”, e 
art. 153)
– Corpo de Bombefiros Mfiflfitar; 
ordenação de despesas no 
exercícfio de 1999 (ADCT, art. 
100, parágrafo únfico)
– crédfito especfiafl; abertura; 
profibfição (art. 161, V)

– crédfito supflementar; abertura; 
caso de profibfição (arts. 157, 
§ 3º, e 161, V)
– de finvestfimento das empresas 
estatafis (art. 157, II)
– dfiretrfizes orçamentárfias (art. 
153, II, e 155)
– dfiretrfizes orçamentárfias, projeto 
de flefi, encamfinhamento (ADCT, 
art. 68, II)
– envfio à Assembflefia; 
competêncfia do Governador (art. 
90, XI)
– execução; baflancete; pubflficação 
(art. 157, § 4º)
– execução de propostas 
prfiorfizadas em audfiêncfias 
púbflficas regfionafis (art. 74, § 1º, 
III)
– fiscafl; Poderes do Estado (art. 
157, I)
– flegfisflação prfivatfiva do Estado 
e concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “b”)
– Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias, 
compatfibfiflfização com pflano 
pflurfianuafl, comfissão (art. 155, 
§ 2º, e ADCT, art. 7º)
– Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias; 
fixação; percentagem; 
destfinação; execução; propostas 
prfiorfizadas; audfiêncfias púbflficas 
regfionafis (art. 155, § 5º)
– Lefi Orçamentárfia; atendfimento 
às propostas prfiorfizadas nas 
audfiêncfias púbflficas regfionafis 
(art. 158, caput)
– Lefi Orçamentárfia, projeto, 
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encamfinhamento (ADCT, art. 
68, III)
– Lefi Orçamentárfia, objetfivos 
e metas especfificados em 
subprojetos (art. 157, § 1º, I)
– manutenção de sfistema de 
controfle finterno (art. 81)
– operações de crédfito excedentes 
às despesas de capfitafl; 
vedação, adaptação, redução 
de excedentes (art. 161, III e 
ADCT, art. 71)
– pflano pflurfianuafl (arts. 153, I, e 
154)
– pflano pflurfianuafl; 
compatfibfiflfização com a Lefi 
de Dfiretrfizes Orçamentárfias 
(ADCT, art. 68, parágrafo únfico)
– pflano pflurfianuafl, proposta, 
encamfinhamento (ADCT, art. 
68, I)
– profibfição de eflaboração através 
de flefi deflegada (art. 72, § 1º, II)
– projetos de flefi (art. 164)
– projetos de flefi; normas para 
sua aprecfiação pefla Assembflefia 
Legfisflatfiva (art. 160)
– proposta anuafl; eflaboração e 
sfistematfização pefla Assembflefia 
em audfiêncfia púbflfica regfionafl 
(art. 157, § 5º)
– pubflficação do demonstratfivo 
das despesas orçamentárfias dos 
órgãos púbflficos (art. 74, § 3º)
– revfisão da Lefi Orçamentárfia, 
exercícfio de 1990, projeto 
(ADCT, art. 69)
– Unfiversfidade do Estado de 
Mfinas Gerafis e Unfiversfidade 

Estaduafl de Montes Cflaros; 
destfinação de recursos (art. 161, 
IV, “f”, e art. 199)
– vedações (art. 161)

ORDEM PÚBLICA
– compete ao Estado manter e 
preservar (art. 10, VI)
– objetfivo do Estado (art. 2º, V)

ORDEM SOCIAL
– (art. 185)

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
– aflteração, deflfiberação da 
Assembflefia Legfisflatfiva (ADCT, 
art. 58)
– aprovação da Assembflefia (art. 
61, XIII)
– matérfia de finficfiatfiva do 
Presfidente do Trfibunafl de Justfiça 
(art. 66, IV, “c”)

ÓRGÃO AUTÔNOMO
– crfiação e extfinção; matérfia de 
finficfiatfiva do Governador (art. 
66, III, “e”)
– flefi específica para crfiação e 
extfinção de (art. 14, § 4º, I)

ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA
– crfiação de cargos; ver CARGOS 
PÚBLICOS
– regfime jurídfico dos servfidores; 
ver SERVIDOR PÚBLICO
– remuneração dos servfidores; ver 
CARGOS PÚBLICOS

ÓRGÃO ESTADUAL
– pessoa naturafl ou jurídfica; 
flfitígfio; fimpedfida dfiscrfimfinação 
(art. 4º, § 3º)
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P

PARLAMENTARISMO
– fimpflantação no Estado (ADCT, 
art. 4º)
– revfisão constfitucfionafl (ADCT, 
art. 4º, parágrafo únfico)

PARQUES ESTADUAIS
– sfistema fintegrado; crfiação; 
competêncfia (art. 10, XII)

PARTIDO POLÍTICO
– controfle de constfitucfionaflfidade 
(art. 118, VI)

PATRIMÔNIO
– segurança e fincoflumfidade; 
competêncfia do Estado (art. 10, 
VI)

PATRIMÔNIO CULTURAL
(Ver CULTURA)

PATRIMÔNIO GEOGRÁFICO 
ESTADUAL
– bacfia hfidrográfica do rfio 
Jequfitfinhonha; proteção (ADCT, 
art. 84, § 2º)
– bacfia hfidrográfica do rfio São 
Francfisco; proteção (ADCT, art. 
126)
– estâncfias hfidromfinerafis; 
recuperação e manutenção, 
programas de emergêncfia 
(ADCT, art. 84, § 3º)
– monumentos naturafis, serras, 
pficos, compflexos hfidrotermafis
– conservação, tombamento 
(ADCT, art. 84)

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E  
ARTÍSTICO
– programas de emergêncfia, 
cfidades e núcfleos urbanos, 
remfinfiscêncfias do séc. XVIII 
(ADCT, art. 83)
– proteção peflo Estado (arts. 10, 
XV, “g”, e 11, IV)
– proteção, Poflícfia Mfiflfitar 
(ADCT, art. 83, parágrafo únfico)

PATRIMÔNIO PÚBLICO
– ofensa ao (art. 73, § 2º, I)
– proteção; função do Mfinfistérfio 
Púbflfico promover o finquérfito 
cfivfifl e a ação cfivfifl púbflfica (art. 
120, III)

PESQUISA
– cfientífica e tecnoflógfica; 
finstfitufições, manutenção (art. 
294)
– Fundação de Amparo à Pesqufisa 
do Estado de Mfinas Gerafis (art. 
294, parágrafo únfico, e art. 212, 
parágrafo únfico)

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(Ver DEFICIÊNCIA e FAMÍLIA, 
CRIANÇA, ADOLESCENTE, 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
IDOSO)

PESSOA NATURAL
– flfitígfio com órgão ou 
entfidade estaduafl; fimpedfida 
dfiscrfimfinação (art. 4º, § 3º)

PETIÇÃO
– findepende do pagamento de taxa 
ou emoflumento (art. 4º, § 2º)
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PLANEJAMENTO
(Ver REGIÃO 
METROPOLITANA)

PLANO MINEIRO DE  
DESENVOLVIMENTO  
INTEGRADO
– compatfibfiflfização com o 
orçamento (art. 157, § 2º)
– eflaboração e sfistematfização 
pefla Assembflefia em audfiêncfia 
púbflfica regfionafl (art. 157, § 5º)

PLANO PLURIANUAL
(Ver também ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, atrfibufições)
– compatfibfiflfização com a Lefi 
de Dfiretrfizes Orçamentárfias 
(ADCT, art. 68, parágrafo únfico)
– eflaboração e sfistematfização 
pefla Assembflefia em audfiêncfia 
púbflfica regfionafl (art. 157, § 5º)
– envfio à Assembflefia Legfisflatfiva; 
competêncfia do Governador (art. 
90, XI)
– matérfia de finficfiatfiva do 
Governador (art. 66, III, “g”)

PLANOS DE  
DESENVOLVIMENTO
(Ver ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, atrfibufições)

PLANOS E PROGRAMAS  
DE GOVERNO
– avaflfiação (art. 81, I)
– vedado o finícfio daquefles não 
fincfluídos na Lefi Orçamentárfia 
anuafl (art. 161, I)

PLEBISCITO
– convocação; competêncfia 

prfivatfiva da Assembflefia 
Legfisflatfiva (art. 62, XXXVIII)

POBREZA
– combate às causas; fintegração 
socfiafl; competêncfia comum da 
Unfião, Estado e Munficípfio (art. 
11, X)
– erradficação; objetfivo prfiorfitárfio 
do Estado (art. 2º, XII)

PODER EXECUTIVO
– (Títuflo III, cap. II, seção II)
– membro do Poder; subsídfio (art. 
24, § 7º)
– obrfigatorfiedade; execução; 
projeto, programa; aprovação; 
audfiêncfia púbflfica regfionafl (art. 
73, § 2º, IV)
– partficfipação; audfiêncfia púbflfica 
regfionafl (art. 157, § 6º)
– pubflficação dos vaflores do 
subsídfio e da remuneração dos 
cargos (art. 24, § 11)
– revfisão perfiódfica dos 
reguflamentos dfiscfipflfinares da 
Poflícfia Mfiflfitar e do Corpo de 
Bombefiros Mfiflfitar (art. 143, 
parágrafo únfico, e ADCT, art. 
102)
– sustação, fiscaflfização e controfle 
dos atos; competêncfia prfivatfiva 
da Assembflefia (art. 62, XXX e 
XXXI)

PODER JUDICIÁRIO
– atfivfidade jurfisdficfionafl 
finfinterrupta (art. 98, XIII)
– autonomfia admfinfistratfiva e 
financefira (art. 97)
– decfisões admfinfistratfivas dos 



• 443

trfibunafis (art. 98, X)
– dotação orçamentárfia; repasse 
financefiro (art. 162 e parágrafos)
– dfistrfibufição de processos (art. 
98, XVI)
– juflgamentos púbflficos; decfisões 
fundamentadas (art. 98, IX)
– membros do Poder; subsídfio 
(art. 24, § 7º)
– órgãos que o compõem (art. 96)
– partficfipação; audfiêncfia púbflfica 
regfionafl (art. 157, § 6º)
– profibfição de sua organfização 
através de flefi deflegada (art. 72, 
§ 1º, I)
– proposta orçamentárfia; 
eflaboração (art. 156)
– pubflficação dos vaflores do 
subsídfio e da remuneração dos 
cargos (art. 24, § 11)
– varas especfiaflfizadas; questão 
agrárfia (art. 114)

PODER LEGISLATIVO
(Ver também ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA)
– controfle finterno; reguflamentação 
(ADCT, art. 12)
– dotação orçamentárfia; repasse 
financefiro (art. 162 e parágrafos)
– exercícfio; Assembflefia 
Legfisflatfiva (art. 52, §§ 1º e 2º)
– membros do Poder; subsídfio 
(art. 24, § 7º)
– proposta orçamentárfia; 
eflaboração (art. 156)

PODER PÚBLICO
– dfirefito de finformação sobre 
projetos (art. 4º, § 5º)

– respefito; função do Mfinfistérfio 
Púbflfico zeflar (art. 120, II)

PODERES DO ESTADO
– deflegação de atrfibufições; 
vedação (art. 6º, parágrafo 
únfico)

POLÍCIA
(Ver também ATIVIDADE 
POLICIAL)
– ocorrêncfias; cópfia; recebfimento 
peflo Mfinfistérfio Púbflfico (art. 
125, II, “f”)
– unfidades cfivfis ou mfiflfitares; 
finspeção; função do Mfinfistérfio 
Púbflfico (art. 125, II, “e”)

POLÍCIA CIVIL
– bacharefl em Dfirefito; Deflegado 
Especfiafl de Poflícfia; fintegração 
Quadro Efetfivo de Deflegado de 
Carrefira; dfirefitos; requfisfitos, 
promoção (ADCT, art. 23)
– cargo de deflegado; fintegração às 
carrefiras jurídficas do Estado (art. 
140, § 4º)
– carrefira; forma de fingresso e de 
promoções (art. 140)
– chefe (art. 141)
– chefe; juflgamento; crfime 
comum e de responsabfiflfidade 
(art.106, I, “b”)
– chefe; nomeação (art. 141)
– competêncfia (art. 139)
– extfinção do cargo de carcerefiro 
(ADCT, art. 110)
– organfização (art. 140);
– flegfisflação prfivatfiva do Estado 
e concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “q”)
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– organfização; matérfia de 
finficfiatfiva do Governador (art. 
66, III, “f”)
– pflanos de carrefira e regfime 
jurídfico; dfisposfição por flefi (art. 
38)
– remuneração; compatfibfiflfização 
(ADCT, art. 109)

POLÍCIA DA ASSEMBLEIA
– organfização, funcfionamento; 
matérfia de finficfiatfiva da Mesa 
(art. 66, I, “d”)

POLÍCIA MILITAR
(Ver também CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR E 
MILITAR)
– cargo de Oficfiafl do Quadro 
de Oficfiafis; competêncfia para 
o exercícfio da função de Jufiz 
Mfiflfitar (art. 142, § 4º)
– Comandante-Gerafl, processo e 
juflgamento (art. 106, I, “b”)
– comando por oficfiafl da reserva 
(art. 142, § 2º)
– comando superfior; competêncfia 
do Governador (arts. 90, XXV, 
e 137)
– competêncfia (art. 142)
– contagem recíproca (arts. 36, 
§ 25 e 39, § 11)
– crfimes; processo e juflgamento 
(art. 111)
– desmembramento patrfimonfiafl 
financefiro e orçamentárfio do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar 
(ADCT, art. 101)
– fingresso no Quadro de Oficfiafis; 
exfigêncfia do títuflo de bacharefl 

em Dfirefito e aprovação em 
concurso púbflfico de provas ou 
de provas e títuflos (art. 142, 
§ 3º)
– fintegrantes, estatuto, patentes, 
postos, dfirefitos, deveres, 
garantfias, profibfições, 
vencfimentos, vantagens (art. 39)
– fixação dos efetfivos; matérfia de 
finficfiatfiva do Governador (art. 
66, III, “a”)
– fixação e modfificação dos 
efetfivos; aprovação da 
Assembflefia (art. 61, VII)
– finatfivfidade (art. 36, §§ 9º, 24 e 
25 e art. 39, § 11)
– finatfivfidade; data do 
requerfimento (art. 36, § 24, e art. 
39, § 11)
– mfiflfitares que partficfiparam do 
movfimento refivfindficatórfio; 
retfirada das anotações e 
dos regfistros de punfições 
admfinfistratfivas ou dfiscfipflfinares 
(EMC 39, art. 13)
– normas, supflementação de 
normas da Unfião; organfização, 
efetfivos, garantfias, dfirefitos e 
deveres; competêncfia do Estado 
(art. 10, XIV, “a”)
– ordenação das despesas do 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar no 
exercícfio de 1999 (ADCT, art. 
100, parágrafo únfico)
– organfização; aprovação da 
Assembflefia (art. 61, XII)
– organfização; matérfia de 
finficfiatfiva do Governador (art. 
66, III, “f”)
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– organfização por flefi 
compflementar (art. 143)
– pensfionfistas (art. 39, § 13)
– praças excfluídas; fincflusão no 
Corpo de Bombefiros Mfiflfitar; 
requfisfitos (EMC 39, art. 12)
– promoção de oficfiafis e 
nomeação para cargos; 
competêncfia do Governador (art. 
90, XXV)
– reguflamentos dfiscfipflfinares; 
revfisão perfiódfica peflo Poder 
Executfivo (art. 143, parágrafo 
únfico, e ADCT, art. 102)
– reflevamento, atenuação ou 
anuflação de penaflfidades 
admfinfistratfivas; competêncfia 
prfivatfiva do Governador (art. 90, 
XXVIII)
– remuneração (art. 24, §§ 1º, 3º, 
4º e 5º, e art. 39, § 11)
– remuneração; compatfibfiflfização 
(ADCT, art. 109)
– tempo de contrfibufição (arts. 36, 
§ 9º, e 39, § 11)

POLÍTICA AGRÍCOLA
– assfistêncfia técnfica e extensão 
rurafl (art. 11, VIII)
– desenvoflvfimento rurafl; 
reguflamentação (art. 247, § 1º, e 
ADCT, art. 18, IV)

POLÍTICA HÍDRICA  
E MINERÁRIA
(Ver também RECURSOS 
HÍDRICOS e RECURSOS 
MINERÁRIOS)
– águas mfinerafis e termafis; 
fincentfivo (art. 250, III)

– águas superficfiafis e 
subterrâneas; proteção (art. 250, 
II)
– aprovefitamento; proteção dos 
recursos (art. 249)
– ecossfistemas aquátficos; 
conservação (art. 250, IV)
– finficfiatfiva púbflfica e prfivada; 
fomento (art. 250, VI)
– prfincípfios (art. 250)

POLÍTICA PENAL  
E PENITENCIÁRIA
– organfismos estatafis de defesa; 
partficfipação do Mfinfistérfio 
Púbflfico (art.121, II)

POLÍTICA RURAL
– Estado; programas de 
desenvoflvfimento (art. 247)
– partficfipação (art. 247, § 1º)
– poflítfica rurafl; desenvoflvfimento; 
consoflfidação (art. 248)
– terras púbflficas; aflfienação; 
assentamento de trabaflhador 
rurafl e de produtor rurafl; 
concessão (art. 247, § 1º, IX, 
§§ 2º a 4º)
– terras púbflficas; aflfienação; 
concessão (art. 247, § 1º, IX, 
§§ 2º a 4º)
– terras púbflficas; aflfienação; 
profibfição (art. 247, § 7º, e 
ADCT, art. 95)

POLÍTICA URBANA
– cfidades-satéflfites; crfiação; 
preservação das cfidades 
hfistórficas (art. 245, § 2º)
– Estado e Munficípfios; artficuflação 
(art. 244, §§ 1º a 3º)
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– pflanos dfiretores; partficfipação do 
Estado (art. 244, caput)
– pflanos dfiretores; assfistêncfia do 
Estado (art. 245)
– poflítfica habfitacfionafl (art. 246)
– terra devofluta; flegfitfimação no 
perímetro urbano (art. 246, § 2º 
e segufintes; ADCT, art. 96)

POSSE DO GOVERNADOR E 
DO VICE-GOVERNADOR
– prazo (art. 88)

PRECATÓRIOS
– pagamentos devfidos peflas 
Fazendas Púbflficas Estaduafl ou 
Munficfipafl (art. 163)

PREFEITO
(Ver também MUNICÍPIO)
– contas; juflgamento pefla Câmara 
Munficfipafl (art. 180)
– controfle de constfitucfionaflfidade 
(art. 118, IV)
– decflaração de bens (art. 177, 
§ 2º)
– eflefição, posse e reeflefição (art. 
174)
– exercícfio do mandato (art. 177)
– processo e juflgamento (art. 178)
– remuneração (art. 179)

PRESIDIÁRIO
– dfirefitos assegurados (art. 4º, 
§ 7º, I a V)

PRESTAÇÃO DE CONTAS
– à Assembflefia, referente ao 
exercícfio anterfior; competêncfia 
do Governador (art. 90, XII)
– de pessoa físfica ou jurídfica na 
admfinfistração púbflfica (art. 74, 
§ 2º)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO
(Ver SERVIÇOS PÚBLICOS)

PREVIDÊNCIA SOCIAL
– crfiação e majoração de 
benefícfios e servfiços (art. 264)
– da Assembflefia (art. 62, XXXVI)
– finstfitufição; flefi compflementar 
(art. 65, § 2º, III)
– flegfisflação prfivatfiva do Estado 
e concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “m”)
– regfime de prevfidêncfia 
compflementar (art. 36, §§ 14, 15 
e 16)
– regfime gerafl de prevfidêncfia 
socfiafl (art. 36, § 13)
– regfime próprfio (art. 36)
– regfime próprfio; custefio (art. 
144, IV)
– regfime próprfio de prevfidêncfia; 
vedação da exfistêncfia de mafis de 
um regfime (art. 36, § 21)
– regfime próprfio de prevfidêncfia 
socfiafl; órgão ou entfidade gestora 
(art. 36, § 22)

PRINCÍPIOS  
CONSTITUCIONAIS
– Admfinfistração Púbflfica (art. 13)

PRISÃO
(Ver ESTABELECIMENTO  
PRISIONAL)

PROCESSO  
ADMINISTRATIVO
– requfisfitos de vaflfidade (art. 4º, 
§ 4º)
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PROCESSO CONTRA  
DEPUTADO ESTADUAL
(Ver DEPUTADO ESTADUAL)

PROCESSO E JULGAMENTO 
DO GOVERNADOR
(Ver GOVERNADOR)

PROCESSO E JULGAMENTO 
DO VICE-GOVERNADOR
(Ver VICE-GOVERNADOR)

PROCESSO LEGISLATIVO
– (arts. 63 a 72)
– finficfiatfiva do Governador 
(art. 90, V a IX)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
– membro do Mfinfistérfio Púbflfico 
(art. 123)

PROCURADOR DO ESTADO
(Ver ADVOCACIA-GERAL DO 
ESTADO)

PROCURADOR-GERAL  
DE JUSTIÇA
– aprovação de exoneração; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XVI)
– competêncfia (art. 122, § 1º)
– controfle de constfitucfionaflfidade 
(art. 118, III)
– destfitufição (art. 123, § 4º)
– escoflha (art. 123, §1º)
– finficfiatfiva de projetos (art. 66, 
§ 2º)
– flfista trípflfice, observação do art. 
123, §§ 1º a 3º (ADCT, art. 62)
– membro do Mfinfistérfio Púbflfico 
(art. 123)
– nomeação (art. 123, §§ 2º e 3º)
– nomeação; competêncfia do 

Governador (art. 90, XXVI)
– processo e juflgamento em 
crfimes comuns (art. 106, I, “a”)
– processo, juflgamento 
e destfitufição do cargo; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XV e XVI)

PROCURADORIA FISCAL  
DO ESTADO
(Ver PROCURADORIA-GERAL 
DA FAZENDA ESTADUAL)

PROCURADORIA-GERAL  
DA FAZENDA ESTADUAL
– extfinção (Emenda à 
Constfitufição nº 56, art. 6º)
– Procurador da Fazenda Estaduafl, 
carrefira, opção, fisonomfia, 
vedações (ADCT, art. 22, §§ 1º 
a 4º)

PROCURADORIA-GERAL  
DO ESTADO
(Ver ADVOCACIA-GERAL DO 
ESTADO)

PRODUÇÃO E CONSUMO
– flegfisflação prfivatfiva do Estado 
e concorrente com a Unfião (art. 
10, XV, “e”)

PRODUTOR RURAL
– benefícfios (art. 148, parágrafo 
únfico)

PROJETOS DO  
PODER PÚBLICO
– dfirefito de requerer finformações 
(art. 4º, § 5º)

PROMOTOR DE JUSTIÇA
– membro do Mfinfistérfio Púbflfico 
(art. 123)
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PROMULGAÇÃO DE LEI
– competêncfia do Governador 
(art. 70, § 8º)
– competêncfia do Presfidente da 
Assembflefia (art. 70, § 8º)
– prazo e forma (art. 70, § 8º)

PROVIMENTO DE CARGOS
(Ver SERVIDOR PÚBLICO)

PUBLICIDADE DOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS
– fiscaflfização (art. 73, § 2º, III)
– flfimfitação; despesa (art. 158, 
§ 2º)
– responsabfiflfidade; pessoas 
jurídficas de dfirefito púbflfico e 
prfivado (art. 17)

Q

QUINTO CONSTITUCIONAL 
DOS TRIBUNAIS
– competêncfia do Governador 
(art. 90, XXII)
– composfição dos trfibunafis de 
segundo grau (art. 99)

R

RECEITA
– trfibutárfia; vfincuflação; profibfição; 
ressaflvas (art. 161, IV)
– trfibutárfia; repartfição (arts. 149 
a 151)

RECURSO JUDICIAL
– competêncfia do Trfibunafl de 
Justfiça (art. 106, II)

RECURSOS HÍDRICOS
(Ver também REGIÃO 
METROPOLITANA e 
POLÍTICA HÍDRICA E 
MINERÁRIA)
– aquíferos; áreas reflevantes, 
proteção (ADCT, art. 86)
– e mfinerafis; regfistro, fiscaflfização, 
controfle; competêncfia comum da 
Unfião, do Estado e do Munficípfio 
(art. 11, XI)
– expfloração, responsabfiflfidade 
(art. 251)
– preservação (art. 250, §§ 2º e 3º)

RECURSOS MINERAIS
(Ver também POLÍTICA 
HÍDRICA E MINERÁRIA)
– assfistêncfia aos munficípfios 
mfineradores (art. 253, §§ 1º, 2º 
e 3º)
– Fundo de Exaustão e Assfistêncfia 
aos Munficípfios Mfineradores 
(art. 253, § 3º)
– garfimpo, produtfivfidade, 
promoção econômfica e socfiafl, 
preservação ambfientafl (art. 250, 
X)
– mapeamento geoflógfico (art. 
250, VIII)
– partficfipação do Estado; 
apflficação de recursos da 
atfivfidade mfinerárfia (art. 252)

RECURSOS PÚBLICOS
– apflficação em atfivos de empresas 
prfivadas; profibfição (art. 161, XI)
– déficfit de empresas, fundações 
e fundos; utfiflfização (art. 161, 
VIII)
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– transposfição, remanejamento 
ou transferêncfia; condfições (art. 
161, VI)

REFERENDO
– autorfização; competêncfia 
prfivatfiva da Assembflefia 
Legfisflatfiva (art. 62, XXXVIII)
– desestatfização de empresas 
prestadoras de servfiços de 
energfia eflétrfica e saneamento 
básfico (art. 14, § 17)

REFLORESTAMENTO
(Ver MEIO AMBIENTE)

REFORMA AGRÁRIA
– terras devoflutas; competêncfia 
para destfinação (art. 10, XI)

REFORMA DE MILITARES
(Ver SERVIDOR PÚBLICO)

REGIÃO DE  
DESENVOLVIMENTO DO 
VALE DO RIO DOCE
– crfiação, competêncfia, recursos 
financefiros (ADCT, art. 18, § 7º)

REGIÃO METROPOLITANA
(Ver também URBANIZAÇÃO, 
REGIONALIZAÇÃO e 
MUNICÍPIO)
– ação admfinfistratfiva; funções 
púbflficas de finteresse comum 
(art. 41, I)
– agflomerações urbanas, 
finstfitufição (arts. 42 e 48)
–Assembflefia Metropoflfitana, 
atrfibufições (art. 46, § 1º)
– de Beflo Horfizonte; 
reguflamentação (ADCT, art. 18, 
IV, § 2º)

– desfiguafldades regfionafis; pflanos, 
programas, projetos regfionafis 
(art. 41, II)
– fixação de normas em suas 
funções púbflficas; atrfibufição da 
Assembflefia (art. 61, VI)
– funções púbflficas de finteresse 
comum (arts. 42, 43 e 46)
– funções púbflficas de finteresse 
comum, execução (art. 42)
– Fundo de Desenvoflvfimento 
Metropoflfitano (art. 46, IV, e art. 
47)
– finstfitufição (arts. 42 a 50)
– finstfitufição; competêncfia do 
Estado (art. 10, X)
– mficrorregfião; finstfitufição; 
funções púbflficas de finteresse 
comum, assfistêncfia técnfica ao 
Estado (art. 49 e ADCT, art. 18, 
§ 1º)
– munficípfios; desenvoflvfimento, 
fintegração (art. 41, III)

REGIÃO METROPOLITANA 
DE BELO HORIZONTE
– adequação à Constfitufição 
(ADCT, art. 18, I e § 2º)
– composfição, aflteração (ADCT, 
art. 50, § 2º)
– manutenção, Munficípfios, 
Dfistrfitos (ADCT, art. 50, § 1º)
– reguflamentação (ADCT, art. 18, 
§ 2º)

REGIME DE URGÊNCIA
– possfibfiflfidade de soflficfitação do 
Governador para aprecfiação 
dos projetos de sua finficfiatfiva 
(art. 69)
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– prazos e condfições para 
aprecfiação de matérfia (art. 69, 
§§ 1º e 2º)

REGIME JURÍDICO
(Ver SERVIDOR PÚBLICO) 

REGIME JURÍDICO ÚNICO 
DO SERVIDOR PÚBLICO
(Ver SERVIDOR PÚBLICO)

REGIME PENITENCIÁRIO
– cumprfimento de pena definfitfiva, 
reflação de presos (ADCT, art. 
64, parágrafo únfico)

REGIMENTO INTERNO  
DA ASSEMBLEIA
– eflaboração; competêncfia 
prfivatfiva da Assembflefia (art. 62, 
II)
– matérfia de finficfiatfiva da Mesa 
(art. 66, I, “a”)

REGIMENTO INTERNO DO  
TRIBUNAL DE CONTAS
– eflaboração; matérfia de finficfiatfiva 
do Presfidente do Trfibunafl (art. 
77, § 3º, I)

REGIÕES DE  
DESENVOLVIMENTO
– autarqufia terrfitorfiafl de 
desenvoflvfimento; atrfibufições 
(art. 51, § 1º)
– autarqufia terrfitorfiafl de 
desenvoflvfimento; finstfitufição e 
finaflfidade (art. 51)
– autarqufia terrfitorfiafl de 
desenvoflvfimento; organfização e 
funcfionamento (art. 51, § 3º)
– Fundo de Desenvoflvfimento 
Regfionafl, crfiação (art. 51, § 4º)

– fincflusão em orçamento (art. 51, 
§ 2º)

REGIONALIZAÇÃO
– ações admfinfistratfivas; objetfivo 
do Estado (art. 2º, IV)

REGISTROS PÚBLICOS
(Ver SERVIÇO NOTARIAL E DE 
REGISTRO)
– Secretárfio de Estado (art. 24, 
§ 7º)
– servfidor; Poflícfia Cfivfifl, pessoafl 
mfiflfitar; compatfibfiflfização 
(ADCT, art. 109)
– servfidor da Secretarfia da 
Assembflefia Legfisflatfiva; fixação; 
competêncfia (art. 66, I, “h”)
– servfidor púbflfico (art. 24)
– servfidor púbflfico; fixação (art. 
24, § 1º, art. 30, § 5º)
– servfidor púbflfico organfizado em 
carrefira (art. 24, § 8º)

RELIGIÃO
– cufltos e figrejas; estabeflecfimento 
ou subvenção; profibfição (art. 5º, 
I)
– tempflo; dfispensa de aflvará ou de 
flficencfiamento (art. 170, V)
– tempflo; profibfição da flfimfitação 
de caráter geográfico à sua 
finstaflação (art. 170, V)

REMUNERAÇÃO
– acréscfimo pecunfiárfio; não 
acumuflação (art. 24, § 4º)
– acumuflação; vedação e 
admfissfibfiflfidade (art. 25)
– de cargo púbflfico; aprovação da 
Assembflefia (art. 61, VIII)
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– detentor de mandato efletfivo (art. 
24, § 7º)
– do Governador do Estado, do 
Vfice -Governador e de Secretárfio 
de Estado; matérfia de finficfiatfiva 
da Mesa (art. 66, I, “c”)
– empregado púbflfico (art. 24, 
§ 10)
– membro de Poder (art. 24, § 7º)
– parceflas de caráter findenfizatórfio 
(art. 24, § 9º e ADCT, art. 138)
– pubflficação peflos Poderes 
Executfivo, Legfisflatfivo e 
Judficfiárfio (art. 24, § 11)
– redução (ADCT, art. 137)
– Secretárfio de Estado (art. 24, 
§ 7º)
– servfidor; Poflícfia Cfivfifl, pessoafl 
mfiflfitar; compatfibfiflfização 
(ADCT, art. 109)
– servfidor da Secretarfia da 
Assembflefia Legfisflatfiva; fixação; 
competêncfia (art. 66, I, “h”)
– servfidor púbflfico (art. 24)
– servfidor púbflfico; fixação (art. 
24, § 1º, e art. 30, § 5º)
– servfidor púbflfico organfizado em 
carrefira (art. 24, § 8º)

RENÚNCIA DO  
GOVERNADOR
(Ver GOVERNADOR)

RENÚNCIA DO  
VICE-GOVERNADOR
(Ver VICE-GOVERNADOR)

REPOSIÇÃO FLORESTAL
(Ver MEIO AMBIENTE)

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
– vedada ao Mfinfistérfio Púbflfico 
(art. 120, VIII)

REPRESENTANTE ELEITO
– Poder do Estado; exercícfio (art. 
1º, § 1º)

REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL
– Estado fintegra (art. 1º)

RESERVA BIOLÓGICA
(Ver também MEIO AMBIENTE)
– sfistema fintegrado; crfiação; 
competêncfia do Estado (art. 10, 
XII)

RESPONSABILIDADE  
SOLIDÁRIA
– fimputação (art. 81, parágrafo 
únfico).

S

SANÇÃO
– de proposfição de flefi (art. 70, I)

SANEAMENTO BÁSICO
(Ver também REGIÃO 
METROPOLITANA)
– Conseflho Estaduafl de Saneamento 
Básfico (art. 192, § 1º)
– poflítfica; pflanos pflurfianuafis (art. 
192)
– quadro sanfitárfio e 
epfidemfioflógfico; avaflfiação (art. 
192, § 3º)
– recursos (art. 192, § 2º)

SANGUE
– bancos de (art. 190, parágrafo 
únfico)
– transfusão (art. 191, § 3º)
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SAÚDE
(Ver também SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE)
– ações e servfiços de; dfiretrfizes 
(arts. 187 e 188)
– deficfiêncfia; prevenção (art. 190, 
XIV)
– Departamento de Saúde da 
Poflícfia Cfivfifl, transformação em 
hospfitafl (ADCT, art. 16)
– dfirefito de todos e dever do 
Estado (art. 186)
– e assfistêncfia, proteção; 
competêncfia comum da Unfião, 
do Estado e do Munficípfio (art. 
11, II)
– especfiaflfidades médficas, 
fincorporação ao quadro do 
Estado (ADCT, art. 18, § 8º)
– garantfias (art. 2º, VII e 186, 
parágrafo únfico)
– hemofíflficos e afidétficos; 
assfistêncfia (arts. 279 e 280)
– finstfitufições prfivadas (arts. 188, 
V, e 191)
– objetfivo do Estado (art. 2º, VII)
– proteção; flegfisflação prfivatfiva 
do Estado e concorrente com a 
Unfião (art. 10, XV, “m”)
– transpflante; transfusão de 
sangue (arts. 191, § 3º, e 281)

SECRETARIA DA  
ASSEMBLEIA
– aprovação de crédfitos 
supflementares; competêncfia 
prfivatfiva da Assembflefia (art. 62, 
V)
– reguflamento; matérfia de 
finficfiatfiva da Mesa (art. 66, I, “d”)

SECRETARIA DE ESTADO
– crfiação, estruturação, atrfibufições 
e extfinção; aprovação da 
Assembflefia (art. 61, XI)
– crfiação, estruturação e extfinção; 
matérfia de finficfiatfiva do 
Governador (art. 66, III, “e”)

SECRETARIA DO  
TRIBUNAL DE CONTAS
– organfização; matérfia de 
finficfiatfiva do Presfidente do 
Trfibunafl (arts. 66, II, e 77, § 3º, 
I)

SECRETARIA DO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– crfiação de cargos e funções; 
matérfia de finficfiatfiva do 
Presfidente do Trfibunafl (art. 66, 
IV, “b”)

SECRETÁRIO DE ESTADO, 
SECRETÁRIO ADJUNTO E 
SUBSECRETÁRIO
– escoflha, competêncfia e vedação 
(art. 93, § 1º)
– fixação de remuneração; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, VIII)
– finstauração de processos; 
competêncfia da Assembflefia (art. 
61, XXI)
– nomeação e exoneração; 
competêncfia do Governador (art. 
90, I)
– remuneração; matérfia de 
finficfiatfiva da Mesa (art. 66, I, 
“c”)
– subsídfio fixado em parcefla únfica 
(art. 24, § 7º)
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SEDE DA ASSEMBLEIA
– mudança temporárfia; matérfia 
de finficfiatfiva da Mesa (art. 66, I, 
“g”)

SEDE DO GOVERNO  
ESTADUAL
– transferêncfia temporárfia; 
aprovação da Assembflefia (art. 
61, XVI)

SEGURANÇA
– compete ao Estado manter e 
preservar (art. 10, VI)

SEGURANÇA PÚBLICA
(Ver também REGIÃO 
METROPOLITANA)
– Departamento de Ordem Poflítfica 
e Socfiafl, extfinção (ADCT, art. 
15)
– objetfivo do Estado (art. 2º, V)
– órgãos (art. 136)

SEGURIDADE SOCIAL
– compete ao Estado dfifundfir (art. 
10, IV)

SEGURO
– apóflfice-seguro, vítfimas de crfime 
de morte (art. 296)
– resgate da apóflfice-seguro ao 
Estado peflo réu; amortfizações; 
trabaflho em estabeflecfimento 
penafl (art. 296, parágrafo únfico)

SEMANA DE MINAS
– ceflebrações cívficas (art. 256, 
§ 1º)

SERVIÇO FORENSE
– custas; flegfisflação prfivatfiva do 
Estado e concorrente com a 
Unfião (art. 10, XV, “d”)

SERVIÇO NOTARIAL E  
DE REGISTRO
– aposentadorfia (ADCT, art. 65, 
§ 3º)
– crfiação, fusão e 
desmembramento (art. 278)
– exercícfio, deflegação do Poder 
Púbflfico (ADCT, arts. 66, §§ 1º e 
2º, e 67)
– fingresso em cargos (art. 275)
– fingresso na atfivfidade; concurso 
(art. 277, §§ 3º e 4º)
– notárfios, oficfiafis de regfistro, 
prepostos; fiscaflfização (art. 277, 
§ 1º)
– oficfiaflfização (ADCT, arts. 29 e 
65) 
– regfime jurídfico únfico (art. 276)
– serventfias do foro judficfiafl; 
admfinfistração, fiscaflfização e 
controfle (art. 274)

SERVIÇOS PÚBLICOS
– dfirefitos dos usuárfios, deflegação 
de execução, flficfitação (art. 40, 
§ 1º)
– eficfiêncfia, segurança e 
contfinufidade (art. 40, I)
– empresas concessfionárfias e 
permfissfionárfias (art. 40, § 2º, I)
– empresas concessfionárfias ou 
permfissfionárfias; aflfienação de 
ações; autorfização (art. 14, § 16)
– fiscaflfização de sua finsuficfiêncfia 
(art. 73, § 2º, II)
– formas de partficfipação do 
usuárfio (art. 14, § 9º)
– partficfipação do usuárfio (art. 14, 
§ 9º)
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– poflítfica tarfifárfia (art. 40, § 2º, II)
– prestação de; concessão ou 
permfissão (art. 40)
– prestação de; recflamação; 
representação dfiscfipflfinada em 
flefi (art. 14, § 9º; art. 40, § 4º)
– responsabfiflfidade por danos (art. 
40, § 3º)
– usuárfios de bafixa renda (art. 40, 
§ 5º)
– utfiflfização temporárfia peflo Poder 
Púbflfico; caflamfidade púbflfica (art. 
40, § 3º)

SERVIDOR PÚBLICO
– abono-permanêncfia; concessão 
(art. 36, § 20; ADCT, art. 130, 
§ 1º, e art. 131, § 5º)
– acréscfimo pecunfiárfio; não 
acumuflação (art. 24, § 4º)
– adficfionafis por tempo de servfiço 
(ADCT, arts. 112, 118 e 120)
– adficfionafl de desempenho (art. 
31 e ADCT, art. 115)
– adficfionafl trfintenárfio (ADCT, art. 
113)
– agente poflítfico ou púbflfico; 
posse, exoneração, decflaração de 
bens (art. 258, parágrafo únfico, e 
ADCT, art. 9º)
– aposentado; férfias-prêmfio não 
gozadas; pagamento (ADCT, art. 
91)
– aposentadorfia (art. 36)
– aposentadorfia, contagem de 
tempo (ADCT, arts. 43 e 44)
– aposentadorfia; contagem 
recíproca do tempo de 
contrfibufição (art. 36, § 25)

– aposentadorfia; proventos (art. 
36, § 2º, e ADCT, art. 130, § 2º)
– assfistêncfia e prevfidêncfia socfiafis 
(art. 31, § 6º, I)
– atfivfidade admfinfistratfiva, 
exercícfio; Poderes do Estado, 
autarqufias, fundações, 
socfiedades de economfia mfista, 
empresas púbflficas (art. 20, I, II 
e III)
– atfivfidades finsaflubres; adficfionafl 
de remuneração (art. 31, § 6º, 
III)
– atfivos e finatfivos, flfimfite de 
despesa (art. 27, § 1º, I e II)
– bacharefl em Dfirefito; Deflegado 
Especfiafl de Poflícfia; dfirefitos; 
requfisfitos, promoção (ADCT, 
art. 23)
– cargo; acumuflação; vedação 
e admfissfibfiflfidade (art. 25, 
parágrafo únfico)
– cargo efetfivo; remuneração, 
vantagens, proventos (art. 282 e 
ADCT, art. 39)
– cargo em comfissão; apflficação 
do regfime gerafl de prevfidêncfia 
socfiafl (art. 36, § 13)
– cargo púbflfico; acesso (art. 21)
– cargos; acumuflação; 
profissfionafis de saúde (art. 25, 
III, e ADCT, art. 20, parágrafo 
únfico)
– cfivfifl; apostfiflamento, garantfia de 
dfirefitos; cargos de provfimento 
em comfissão (ADCT, art. 121)
– cfivfifl; estabfiflfidade (art. 35)
– cfivfifl; greve, dfirefito de (art. 33)
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– cfivfifl; mandato efletfivo; dfirfigente 
sfindficafl (art. 34)
– cfivfifl, mfiflfitar, admfinfistração 
dfireta, findfireta; vencfimentos e 
saflárfios; reajuste (ADCT, art. 
34)
– cfivfifl; regfime jurídfico únfico, 
admfinfistração dfireta, autarqufias 
e fundações púbflficas (art. 30, 
§§ 1º a 3º)
– cfivfifl; vencfimentos, fisonomfia 
(art. 32)
– com deficfiêncfia; admfissão em 
cargos e empregos púbflficos (art. 
28)
– concurso púbflfico; regfime únfico, 
fintegração (ADCT, art. 31, 
parágrafo únfico)
– conseflho de poflítfica de 
admfinfistração e remuneração de 
pessoafl; finstfitufição (art. 30)
– contratado; concurso (ADCT, 
art. 31)
– contratado; escoflas púbflficas; 
contagem de tempo (ADCT, art. 
29)
– contratado; regfime trabaflhfista; 
ressarcfimento (ADCT, art. 35, 
§§ 1º a 3º)
– contrfibufição para custefio de 
regfime próprfio de prevfidêncfia 
(art. 144, IV)
– contrfibufição sfindficafl; 
consfignação em foflha de 
pagamento (art. 34, § 2º)
– dfirefito a creche, findenfização 
(art. 262)
– dfirefito de greve; flfimfites 

definfidos em flefi (art. 33)
– dfirefitos (art. 31)
– dfirefitos e garantfias (ADCT, art. 
130)
– dfiretor; escofla púbflfica; 
provfimento (ADCT, art. 79)
– dfispensa ou exoneração; 
despesa; flfimfites; crfitérfios de (art. 
27)
– dfisponfibfiflfidade (art. 35, § 3º)
– empregados púbflficos (art. 20, II)
– empregados púbflficos; acesso 
(art. 21)
– estabfiflfidade (art. 35 e ADCT, 
art. 104)
– férfias-prêmfio; conversão em 
espécfie, contagem em dobro 
(ADCT, arts. 91, 114 e 117)
– fiflhos, dependentes, assfistêncfia 
gratufita até sefis anos de fidade 
(art. 31, § 6º, II)
– fixação do regfime jurídfico, 
provfimento de cargos, 
estabfiflfidade, aposentadorfia, 
reforma de mfiflfitares; aprovação 
da Assembflefia (art. 61, IX)
– fixação do regfime jurídfico; 
matérfia de finficfiatfiva do 
Governador (art. 66, III, “c”)
– fixação dos padrões de 
vencfimento (art. 32)
– formação e aperfefiçoamento; 
Escofla de Governo (art. 30, § 6º)
– função púbflfica; crfitérfios de 
dfispensa (ADCT, art. 108)
– função púbflfica; dfirefitos (ADCT, 
art. 105)
– função púbflfica; fintegração ao 
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quadro efetfivo (ADCT, art. 106, 
I e II)
– gratfificação adficfionafl por 
desempenho de atfivfidade 
profissfionafl em unfidade escoflar 
na zona rurafl (art. 290, II)
– finatfivos, pensfionfistas, 
serventuárfios do foro judficfiafl 
e extrajudficfiafl, atuaflfização de 
proventos e pensões (ADCT, 
art. 36)
– firredutfibfiflfidade do saflárfio; 
excflusão da garantfia (art. 31, 
caput)
– mandato efletfivo (art. 26, I a IV)
– médfico-veterfinárfio; dfisposfição 
IESA (ADCT, art. 24, parágrafo 
únfico)
– orfiundo do Quadro de 
Magfistérfio; contagem de tempo, 
gratfificação qufinquenafl (art. 285, 
I e II)
– orfiundo do Quadro de 
Magfistérfio; desempenho de 
atfivfidade em unfidade escoflar 
na zona rurafl; férfias-prêmfio, 
contagem em dobro (art. 290, I)
– pessoa com deficfiêncfia; 
admfissão (art. 28)
– pflanos de carrefira (art. 30, § 5º, 
e Emenda à Constfitufição nº 57, 
art. 5º)
– Poflícfia Cfivfifl; remuneração; 
compatfibfiflfização (ADCT, art. 
109)
– prêmfio por produtfivfidade (art. 
31)
– prevfidêncfia compflementar (art. 
36, § 14)

– processo admfinfistratfivo; revfisão 
(ADCT, art. 19)
– professor catedrátfico aposentado 
da Unfiversfidade Rurafl do Estado 
de Mfinas Gerafis; proventos, 
revfisão (ADCT, art. 38)
– programas de quaflfidade e 
produtfivfidade, de trefinamento 
e desenvoflvfimento, de 
modernfização, reapareflhamento 
e racfionaflfização (art. 30, § 4º)
– readmfissão; vedações (ADCT, 
art. 28) 
– readmfitfido; dfirefitos; fintegração 
ao quadro efetfivo (ADCT, art. 
107)
– reajustes dfiferencfiados; 
dfisposfição por flefi (art. 32, § 3º)
– regfime de prevfidêncfia (art. 36, 
§ 12)
– regfime de prevfidêncfia e regfime 
jurídfico únfico; finficfiatfiva 
prfivatfiva do Governador do 
Estado (art. 66, III, “c”)
– regfime de remuneração 
composto de vencfimento básfico 
e vantagens (art. 283-A)
– regfime de subsídfio (art. 283-A)
– regfime jurídfico únfico; 
admfinfistração dfireta, autarqufia 
e fundações púbflficas (art. 30, 
§§ 1º a 3º)
– regfime próprfio de prevfidêncfia 
(art. 36)
– reflevamento, atenuação ou 
anuflação de penaflfidades 
admfinfistratfivas; competêncfia 
prfivatfiva do Governador (art. 90, 
XXVIII)
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– remuneração; fixação (art. 24, 
§ 1º, art. 30, § 5º)
– remuneração; revfisão gerafl (art. 
24, caput)
– remuneração, revfisão, nívefl reafl 
1986, opção (ADCT, art. 34, 
§§ 1º e 2º)
– remuneração; vedação de 
vfincuflação ou equfiparação de 
espécfies remuneratórfias (art. 24, 
§ 3º)
– reversão à atfivfidade (ADCT, art. 
47)
– supervfisor pedagógfico; jornada 
de trabaflho (art. 288)
– tempo de contrfibufição fictícfio; 
vedação (art. 36, § 10)
– tempo de servfiço; curso 
unfiversfitárfio (art. 282 e ADCT, 
art. 39)
– transferêncfia ou cessão para 
entfidade; anuêncfia (art. 14, § 13)
– vencfimentos; fisonomfia; 
CEEMG – BDMG (ADCT, art. 
40)

SÍMBOLOS
– Estado (art. 7º)

SISTEMA ESTADUAL  
DE GERENCIAMENTO DE  
RECURSOS HÍDRICOS
– cfircunscrfições hfidrográficas (art. 
250, § 1º)
– estrutura finstfitucfionafl e 
financefira (ADCT, art. 85)

SISTEMA FINANCEIRO  
ESTADUAL
– captação de recursos; apflficação 
(art. 240)
– Conseflho Dfiretor; servfidores; 
partficfipação (art. 241, §§ 1º e 2º)
– constfitufição (arts. 236 e 237)
– fimpostos, taxas, contrfibufições, 
recefitas; arrecadação (art. 239)
– finstfitufições financefiras, 
empresas púbflficas, constfitufição, 
denomfinação, partficfipação do 
Estado, servfidores, cargos e 
saflárfios (ADCT, art. 13, §§ 1º a 3º)
– partficfipação do Estado; controfle 
acfionárfio (art. 238, parágrafo 
únfico)
– presfidentes e dfiretores; 
aprovação da escoflha; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, XXIII, “d”)
– transformação, fusão, cfisão, 
fincorporação, extfinção; 
autorfização da Assembflefia 
Legfisflatfiva (art. 238)

SISTEMA TRIBUTÁRIO  
ESTADUAL
(Ver ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA; atrfibufições)

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(Ver também SAÚDE)
– competêncfia; atrfibufições (art. 
190)
– controfle e fiscaflfização (art. 190, 
I, VI, VII, IX)
– recursos (art. 189)
– sfistema de finformação (art. 190, 
XV)
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SOCIEDADE
– segmentos, finstfitufições; 
dfiretrfizes de atuação estatafl (art. 
260)

SOCIEDADE DE  
ECONOMIA MISTA
– admfinfistração púbflfica findfireta 
(art. 14, § 1º, II)
– aflfienação (art. 14, § 4º, II, §§ 15 
a 17)
– aflfienação de ações; controfle 
peflo Estado (art. 14, § 4º, IV)
– autorfização para finstfitufição e 
extfinção (art. 14, § 4º, II)
– cargo púbflfico; acumuflação; 
vedação e admfissfibfiflfidade (art. 
25, parágrafo únfico)
– expfloração de atfivfidade 
econômfica; estatuto (art. 232, 
§ 2º)
– fixação do quadro de empregos, 
aprovação da Assembflefia (art. 
61, X)
– quadro de empregos; matérfia de 
finficfiatfiva do Governador (art. 
66, III, “d”)
– remuneração dos empregados; 
fixação (art. 24, § 10)

SUBSÍDIO
(Ver REMUNERAÇÃO)

SUBSTITUIÇÃO DO  
GOVERNADOR
– peflo Vfice-Governador, peflo 
Presfidente da Assembflefia e o do 
Trfibunafl de Justfiça (art. 87)

T

TAXA OU EMOLUMENTO
– dfirefito de petfição findepende de 
pagamento (art. 4º, § 2º)

TAXAS
– finstfitufição (art. 144, II)

TECNOLOGIA
– dfifusão; competêncfia do Estado 
(art. 10, IV)

TELECOMUNICAÇÕES  
DE MINAS GERAIS
– partficfipação do Estado, aumento 
(art. 266)

TERRA DEVOLUTA
– aflfienação; procedfimento (art. 
246, § 2º e segufintes; ADCT, art. 
94)
– aprovefitamento e destfinação; 
competêncfia (art. 10, XI)
– bens do Estado (art. 12, IV)
– flegfitfimação e dfiscrfimfinação; 
deflegação aos munficípfios 
(ADCT, art. 93)
– flegfitfimação no perímetro urbano 
(art. 246, § 2º e segufintes; 
ADCT, art. 96)

TERRA PÚBLICA
– ação judficfiafl dfiscrfimfinatórfia; 
requfisfitos para flegfitfimação (art. 
247, § 8º)
– aflfienação; assentamento de 
trabaflhador rurafl e de produtor 
rurafl (art. 247, § 1º, IX)
– aflfienação; concessão gratufita; 
dfispensa de autorfização 
flegfisflatfiva (art. 247, § 3º)
– aflfienação e concessão; 
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aprovação; competêncfia 
prfivatfiva da Assembflefia (art. 62, 
XXXIV)
– aflfienação; procedfimento (arts. 
246 e 247; ADCT, art. 94)
– aflfienação; profibfição (art. 247, 
§ 7º; ADCT, art. 95)
– cessão de uso, rescfisão de 
contratos finadfimpflfidos (ADCT, 
art. 8º)
– devoflutas (ADCT, art. 6º)
– doação, venda, concessão, 
revfisão por comfissão especfiafl 
(ADCT, art. 7º)
– fidentfificação, deflfimfitação 
(ADCT, art. 6º)
– fimóvefis adqufirfidos por doação 
munficfipafl, destfinação, reversão 
(ADCT, art. 6º, § 2º)
– reflatórfio anuafl; reflação das 
terras a serem flegfitfimadas; 
encamfinhamento à Assembflefia 
Legfisflatfiva (art. 247, § 9º)

TERRITÓRIO DO ESTADO
– fincorporação, dfivfisão ou 
desmembramento; aprovação da 
Assembflefia Legfisflatfiva (art. 3º)
– unfidade e fintegrfidade; objetfivo 
do Estado (art. 2º, X)

TRÂNSITO
– poflítfica de educação (art. 11, 
XII)

TRANSPLANTE
– controfle do Estado; estímuflo 
(art. 281)
– remoção de órgãos, tecfidos, 
substâncfias humanas e 
transfusão de sangue; flegfisflação 
supflementar (art. 191, § 3º)

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
– expfloração; competêncfia (art. 
10, IX)

TRANSPORTE FERROVIÁRIO
– expfloração; competêncfia (art. 
10, IX)

TRANSPORTE  
INTERMUNICIPAL
(Ver REGIÃO 
METROPOLITANA)

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
– passagefiros; competêncfia para 
expfloração (art. 10, IX)

TRIBUNAIS DE SEGUNDO 
GRAU
– competêncfia (art. 103, I)

TRIBUNAIS E JUÍZOS  
INFERIORES
– crfiação e organfização (art. 66, 
IV, “a”)

TRIBUNAL DE ALÇADA  
DE MINAS GERAIS
– competêncfia (ADCT, art. 59)
– manutenção, denomfinação, 
composfição, aflteração (ADCT, 
arts. 60 e 124)
– unfificação com o Trfibunafl de 
Justfiça (Emenda à Constfitufição 
nº 63)

TRIBUNAL DE CONTAS
– apflficação de muflta (art. 76, XIII)
– aprecfiação de atos de admfissão 
de pessoafl no servfiço púbflfico 
(art. 76, V)
– aprecfiação de concessão de 
aposentadorfias (art. 76, VI)
– aprecfiação e parecer sobre as 
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contas do Governador (art. 76, I)
– competêncfia para auxfiflfiar a 
Assembflefia na fiscaflfização do 
Estado (art. 76)
– competêncfia prfivatfiva (arts. 66, 
II, e 77, § 3º)
– composfição (art. 77)
– conseflhefiros; aprovação da 
escoflha; competêncfia prfivatfiva 
da Assembflefia (art. 62, XXIII, 
“a”)
– dotação orçamentárfia; repasse 
financefiro (art. 162 e parágrafos)
– decfisões admfinfistratfivas e 
dfiscfipflfinares (art. 98, X)
– deflegação de atos de 
admfinfistração (art. 98, XV)
– eflaboração do Regfimento 
Interno, eflefição de órgão dfiretfivo 
e organfização de Secretarfia (art. 
77, § 3º, I)
– emfissão de parecer sobre 
empréstfimos (art. 76, VIII)
– exame de procedfimentos 
flficfitatórfios (art. 76, XIV)
– fiscaflfização da apflficação 
de recursos repassados por 
convênfio (art. 76, XI)
– fiscaflfização das apflficações do 
Tesouro Estaduafl (art. 76, XIX)
– fiscaflfização de empresas com a 
partficfipação do Estado (art. 76, 
X)
– função de fiscaflfização do Poder 
Púbflfico (art. 73, § 1º, II)
– juflgamento dos admfinfistradores 
púbflficos (art. 76, II)
– matérfias de finficfiatfiva prfivatfiva 

do Presfidente (art. 66, II)
– nomeação de Conseflhefiros; 
competêncfia do Governador (art. 
90, XXIII)
– organfização (art. 77, § 1º)
– partficfipação; audfiêncfia púbflfica 
regfionafl (art. 157, § 6º)
– profibfição de organfização através 
de flefi deflegada (art. 72, § 1º, I)
– promoção de tomada de contas 
(art. 76, IV)
– proposta orçamentárfia (art. 156, 
parágrafo únfico)
– reaflfização de audfitorfias (art. 76, 
VII)
– representação de firreguflarfidade 
ao Poder competente (art. 76, 
XVIII)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– aflteração da organfização 
judficfiárfia (ADCT, art. 58)
– câmaras regfionafis (art. 105, 
§ 1º)
– competêncfia (arts. 98, 103, II, 
104, 106, I, II, III, e ADCT, art. 
59)
– composfição (art. 105)
– decfisões admfinfistratfivas e 
dfiscfipflfinares (art. 98, X)
– deflegação de atos de 
admfinfistração (art. 98, XV)
– descentraflfização (art. 105, § 1º)
– matérfia de finficfiatfiva do 
Presfidente (art. 66, IV)
– órgão especfiafl; atrfibufição 
admfinfistratfiva (art. 98, XI)
– proposta orçamentárfia do Poder 
Judficfiárfio (art. 156)
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– Quadro de Pessoafl; projeto de 
flefi (ADCT, art. 125)
– vedação de férfias cofletfivas nos 
juízos e trfibunafis de segundo 
grau (art. 98, XIII)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
MILITAR
– competêncfia (art. 111)
– jufiz; subsídfio (art. 110, § 3º)
– jurfisdfição, sede e composfição 
(art. 110)
– matérfia de finficfiatfiva do 
Presfidente do Trfibunafl de Justfiça 
(art. 66, IV, “b”)
– nomeação de Conseflhefiros; 
competêncfia do Governador (art. 
90, XXIII)

TRIBUNAL DO JÚRI
– funcfionamento, composfição (art. 
112)

TRIBUTOS
(Ver também IMPOSTOS e 
TAXAS)
– autorfização para recoflhfimento 
de recefitas (art. 239)
– flfimfitações ao poder de trfibutar 
(art. 152, I)

TURISMO
– artesanato; estímuflo (art. 243, 
IV)
– Estado; apofio e fincentfivo (art. 
242)
– fundo de assfistêncfia ao turfismo; 
crfiação (art. 243, VI)
– poflítfica estaduafl de turfismo; 
dfiretrfizes (art. 243)
– regfionaflfização (art. 243, I, IV e 
V)

– turfismo socfiafl; fincentfivos; 
benefícfios fiscafis (art. 243, 
parágrafo únfico)

U

UNIÃO
– competêncfia comum com 
Estado e Munficípfios (art. 11)

UNIDADE E INTEGRIDADE  
TERRITORIAL
– garantfia; objetfivo do Estado (art. 
2º, X)
– preservação; objetfivo do Estado 
(art. 2º, XI)

UNIDADES FEDERATIVAS
– profibfida a dfistfinção (art. 5º, III)

UNIVERSIDADE DO ESTADO  
DE MINAS GERAIS
(Ver também EDUCAÇÃO)
– crfiação (ADCT, art. 81)
– destfinação de recursos (art. 161, 
IV, “f”, e art. 199)
– dotações e recursos; crfiação de 
cursos superfiores nos vafles do 
Jequfitfinhonha e do Mucurfi (art. 
199, § 2º)
– dotações e recursos: 
percentagem (art. 199, §§ 1º e 
2º)
– finstaflação e absorção de 
entfidades de ensfino superfior 
(ADCT, art. 81, § 1º)
– fintegração ao sfistema estaduafl 
de ensfino (ADCT, art. 82, § 4º)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MONTES CLAROS
– destfinação de recursos (art. 161, 
IV, e art. 199)
– dotações e recursos; crfiação de 
cursos superfiores nos vafles do 
Jequfitfinhonha e do Mucurfi (art. 
199, §§ 1º e 2º)
– dotações e recursos; 
percentagem (art. 199, §§ 1º e 
2º)
– fintegração ao sfistema estaduafl 
de ensfino (ADCT, art. 82, § 4º)

USO DO SOLO
(Ver REGIÃO 
METROPOLITANA)

V

VACÂNCIA DOS CARGOS  
DO GOVERNO
– eflefição para provfimento (art. 87, 
§§ 1º a 3º)
– normas para a sucessão (art. 87)

VALORES ÉTICOS
– preservação; objetfivo do Estado 
(art. 2º, III)

VARAS JUDICIÁRIAS
– crfiação; competêncfia do 
Trfibunafl de Justfiça (art. 115)
– crfiação, organfização e fixação de 
vencfimentos; matérfia de finficfiatfiva 
do Presfidente do Trfibunafl de 
Justfiça (art. 66, IV, “a”)

VELHICE
(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSO)

VENCIMENTOS
– firredutfibfiflfidade (art. 24, § 5º)
– flfimfite (art. 24, § 1º)
– servfidor púbflfico, cfivfifl, mfiflfitar; 
revfisão, fixação (art. 24, §§ 1º a 
11)
– vfincuflação ou equfiparação; 
vedação (art. 24, § 3º)

VENCIMENTOS DE  
MEMBROS E SERVIDORES 
DO TRIBUNAL DE CONTAS
– fixação; matérfia de finficfiatfiva do 
Presfidente (art. 66, II)

VEREADOR
– decflaração de bens (art. 175, 
§ 2º)
– eflefição e posse (art. 174)
– remuneração (art. 179)

VETO
– de proposfição de flefi (art. 70, II)
– prazo de pubflficação (art. 70, 
§ 3º)
– rejefição ou manutenção pefla 
Assembflefia (art. 70, §§ 5º a 7º)

VICE-GOVERNADOR
– atrfibufições (art. 85, § 2º)
– autorfização para ausentar-se do 
País (art. 66, I, “f”)
– compromfisso da posse (art. 86)
– decflaração de bens (art. 89, 
parágrafo únfico)
– eflefição, mandato e posse (art. 
84)
– fixação de remuneração; 
competêncfia da Assembflefia (art. 
61, XXI)
– posse, renúncfia, autorfização 
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para se ausentar do País, 
processo e juflgamento nos 
crfimes de responsabfiflfidade, 
destfitufição do cargo; 
competêncfia prfivatfiva da 
Assembflefia (art. 62, IX, X, XII, 
XIV e XVIII)
– processo e juflgamento em 
crfimes comuns; competêncfia do 
Trfibunafl de Justfiça (art. 106, I, 
“a”)
– remuneração; matérfia 
de finficfiatfiva da Mesa da 
Assembflefia (art. 66, I, “c”)
– substfitufição do Governador (art. 
85, § 1º)

VICE-PREFEITO
– decflaração de bens (art. 177, 
§ 2º)
– eflefição e posse (art. 174)
– remuneração (art. 179)
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