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APRESENTAÇÃO

A Mesa da Assembléia e a Comissão Preparatória dos Trabalhos da IV As-
sembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais, no intuito de oferecer os sub-
sídios necessários ao pleno exercício do poder constituinte decorrente inicial no
Estado, organizaram e fazem publicar a presente coletânea, que reúne as Cartas
Constitucionais mineiras e as respectivas alterações.

Buscou-se manter a ortografia vigente na época da promulgação de cada
um dos textos em respeito ao caráter histórico de que se revestem e, em atenção
ao mesmo princípio, foram republicados na sua forma original, evitando-se as
consolidações que, embora pudessem facilitar a consulta, impediriam a visão do
processo histórico do Direito Constitucional positivo do Estado.

Daí a necessidade de um sumário, onde os itens são explicitados através
de ementas, para indicar, ainda que de forma sucinta, as modificações poste-
riormente incorporadas às respectivas Cartas do Estado.

A Carta Estadual de 1891 abre a coletânea, seguida das alterações que so-
freu, através das então denominadas Leis Adicionais à Constituição Política do
Estado", que, na realidade, apresentam tanto natureza de emendas constitucio-
nais quanto de 'eis complementares.

A Carta de 1935 não chegou a sofrer modificações, talvez em virtude do
curto período de sua vigência.

O texto constitucional outorgado por Benedito Valladares Ribeiro aos 29
de outubro de 1945, em razão do Decreto-Lei n 8.063, de 10 de outubro do
mesmo ano, que determinara aos Governadores e Interventores estaduais ou-
torgarem no prazo máximo de vinte dias as respectivas Cartas Constitucionais
de seus Estados, é documento que atesta a tentativa de sobrevivência da dita-
dura do Estado Novo, já em seus estertores finais.

Seguem-se à Constituição do Estado de 1947 as Leis Constitucionais de
n9s 1 o 19, que nela introduziram as modificações havidas até dezembro de 1966.

Ao texto da Constituição Estadual de 1967 sucede a Emenda n 2 1, de 1969,
que, ao lhe dar nova e completa redação, forneceu o conteúdo básico da Cons-
tituição do Estado em vigor, seguindo-se as Emendas de n 9s 2 a 26, que incor-
poraram à Carta Magna do Estado as alterações posteriores.

Inclui-se ao final da presente coletânea artigo doutrinário inédito do Pro-
fessor Raul Machado Horta, Catedrático de Direito Constitucional da Faculdade
de Direito da UFMG e Constituciona lista emérito, no qual analisa, com o rigor
científico e conceitual que lhe é próprio, as Constituições do Estado e a atividade



constituinte estadual desde a elaboração do texto magno de 1891, que marca a
elevação à condição de Estado-membro da antiga Província de Minas Gerais.
Este denso artigo do Professor Raul Machado Horta integrava projeto de pes-
quisa mais amplo do Centro de Estudos Mineiros da UFMG, e sua inserção na
presente publicação deveu-se a especial deferência de sua diretora, Professora
Vera Alice Cardoso.

É nosso propósito que a presente coletânea, por reunir dados essenciais da
história do Direito Constitucional positivo do Estado, além de facilitar e incenti-
var pesquisas e estudos técnico-científicos, venha se consubstanciar em manan-
cial de dados que permita e assegure aos integrantes da IV Assembléia Consti-
tuinte do Estado desenvolver nova e significativa etapa no processo evolutivo do
trato da matéria constitucional em Minas Gerais.

Deputado Nefiabur
Presidente da Asse,nbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Deputado Kemil Kumaira
Presidente da Co,nissão Preparatória dos Trabalhos da
1V Asse,nbléia Constituinte do Estado de Minas Gerais

Deputado José Bonifácio
Relator (1(1 Co,nissão Preparatória dos Trabalhos da
IV Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais
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CONSTITUIÇÃO POLITICA DO ESTADO DE MINAS GERAES (*)

Em nome de Deus Todo-Poderoso - Nós, os Representantes do Povo Mineiro,
no Congresso Constituinte do Estado, decretamos e promulgamos, esta
Constituição, pela qual o Estado Federado de Minas Geraes organiza-se co-
mo parte integrante da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

TITULO 1

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Art. 1'2. O Estado Federado de Minas Geraes organiza-se pelas disposições
da presente Constituição, como parte integrante da Republica dos Estados Uni-
dos do Brasil.

Art. 2?. Os limites do seu territorio são os mesmos da antiga provincia de
Minas Geraes, sem prejuizo das alterações que possam soffrer nos termos do
art. 4? da Constituição Federal.

Art. 30• A Constituição garante aos brasileiros e extrangeiros a inviolabili-
dade de todos os direitos concernentes á liberdade, á segurança e á propriedade,
nos termos seguintes da Constituição Federal:

§ 12. Todos são eguaes perante a lei.
O Estado não admitte privilegios de nascimentos, desconhece fóros de no-

breza, titulos nobiliarchicos e de conselho, bem como ordens honorificas e todas
as suas regalias, extinctos pela Constituição Federal.

§ 2?. Ninguem póde ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma cousa
senão em virtude de lei.

§ 3. Todos os individuos e confissões religiosas podem exercer publica e
livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observa-
das as disposições do direito commurn.

§ 42 O Estado só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gra-
tuita

§ 52 Os cemiterios terão caracter secular e serão administrados pela auc-
toridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a pratica dos res-
pectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não offendam a moral pu-
blica e as leis.

§ 6?. O ensino primario será gratuito e o particular exercido livremente.

rt o Estado de Minas de 25(0611891.
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§ 7 9 Nenhum culto ou egreja gosará subvenção official nem terá relações
de dependencia ou alliança com o governo do Estado.

§ 8. A todos é licito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas,
não podendo intervir a policia senão para manter a ordem publica.

§ 92 É permittido a quem quer que seja representar, mediante petição, aos
poderes publicos, denunciar abusos das auctoridades e promover a responsabi-
lidade dos culpados.

§ 10. Em tempo de paz, qualquer pôde entrar no territorio do Estado ou
delie sahir, com a sua fortuna e bens, quando e como lhe convier, independen-
temente de passaporte.

§ 11. A casa é o asylo inviolavel do individuo: ninguem pôde ahi penetrar
de noite, sem consentimento do morador, senão para acudir a victimas de cri-
mes ou desastres; nem de dia, senão nos casos e pela fôrma prescriptos na lei.

§ 12. Em qualquer assumpto é livre a manifestação de pensamento pela
imprensa ou pela tribuna, sem dependencia de censura, respondendo cada um
pelos abusos que commetter nos casos e pela fôrma que a lei determinar. Não é
permittido o anonymato.

§ 13. A excepção de flagrante delicto, a prisão não poderá ter logar senão
depois da pronuncia do indiciado, salvos os casos determinados em lei e me-
diante ordem escripta da auctoridade competente.

§ 14. Ninguem poderá ser conservado em prisão sem culpa formada, sal-
vas as excepções especificadas em lei; nem levado á prisão ou neila detido, si
prestar fiança idonea, nos casos em que a lei a admittir

§ 15. Ninguem será sentenciado senão pela auctoridacle competente, em
virtude de lei anterior e na fôrma por elIa prescripta.

§ 16. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena defesa com todos os
recursos e meios essenciaes e elIa, desde a nota de culpa, entregue em 24 horas
ao preso e assiçjnada pela auctoridade competente, com os nomes do accusador
e das testemunhas.

§ 17. E' garantido o direito de propriedade em toda a plenitude, salvo oca-
so de desapropriação por utilidade e necessidade publicas, mediante prévia in-
demnização. As minas pertencem aos proprietarios do sólo, salvas as limitações
que forem estabelecidas por lei, a bem da exploração deste ramo de industria.

§ 18. E' inviolavel o sigillo da correspondencia.

§ 19. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.
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§ 20. Dar-se-á o habeas-corpus sempre que o individuo soffrer ou se achar
em imminente perigo de soffrer violencia ou coacção por illegalidade ou abuso
do poder.

§ 21. A' excepção das causas que, por sua natureza, pertencem a juizos es-
peciaes, não haverá fôro privilegiado.

§ 22. E' garantido o livre exercicio de qualquer profissão moral, intellectual
ou industrial.

§ 23. Os inventos industriaes pertencerão aos seus auctores, aos quaes fi-
cará garantido por lei um privilegio temporario, ou será concedido pelo Con-
gresso um premio razoavel, quando haja conveniencia de vulgarizar o invento.

§ 24. Aos auctores de obras litterarias e artisticas é garantido o direito ex-
clusivo de reproduzil-as pela imprensa ou por qualquer outro processo mecani-
co. Os herdeiros dos auctores gosarão desse direito pelo tempo que a lei deter-
minar.

§ 25. A lei assegurará tambem a propriedade das marcas de fabricas.

§ 26. Por motivo de crença ou de funcção religiosa, nenhum cidadão bra-
sileiro poderá ser privado de seus direitos civis e politicos, nem eximir-se do
cumprimento de qualquer dever civico.

§ 27. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado senão em
virtude de uma lei que o auctorize.

§ 28. E' mantida a instituição do jury.

§ 29. Os cargos publicos, civis ou militares, são accessiveis a todos os bra-
sileiros, observadas as condições de capacidade especial que a lei estatuir, sen-
do, porém, vedadas as accumulaçôes remuneradas.

§ 30. A lei não terá effeito retroactivo.

Art. 4''. Fica abolida a jurisdicção administrativa contenciosa.

Art. 5'-'. A especificação dos direitos e das garantias expressos na Constitui-
ção não exclue os demais resultantes da organização politica que elia estabelece
e dos principios que consagra.

Art. 62. São orgãos da Soberania do Povo o Poder Legislativo, o Executivo
e o Judiciario, harmonicos e independentes entre si.

Art. 7'2• As despesas do Estado serão pelas rendas que não forem por esta
Constituição destinadas ás municipalidades, guardadas as restricções da Cons-
tituição Federal.
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Art. 82. O Estado institue o governo autonomo e livre dos municipios em
tudo quanto respeita ao seu peculiar interesse, nos termos prescriptos por esta
Constituição.

SECÇAO 1

DO PODER LEGISLATIVO

Capitulo 1

Disposições Geraes

Art. 9. O Poder Legislativo é delegado a um Congresso, com a sancção do
Presidente do Estado.

Paragrapho unico. O Congresso compõe-se de duas Camaras: a dos De-
putados e a dos Senadores ou Senado.

Art. 10. Salvos os casos indicados na Constituição, em que houver fusão de
Camaras, os dous ramos do Congresso funccionarão separadamente, mas ao
mesmo tempo, na Capital do Estado.

Paragrapho unico, Poderão, porém, funccionar em outro logar. preceden-
do deliberação do Congresso ou convocação motivada do Presidente do Estado,
approvada por aquelle no acto de reunir-se.

Art. 11. O Congresso reunir-se-á no dia 21 de abril de cada anno, si a lei
não designar outro dia, independente de convocação; funccionará durante tres
mezes a datar, de sua abertura, podendo ser prorogado adiado ou convocado
extraordinariamente.

Paragrapho unico. Só ao Congresso compete deliberar sobre a prorogação
e adiamento de suas sessões.

Art. 12. As sessões do Congresso serão publicas, salvo si o contrario for
deliberado por maioria dos votos presentes. Todos os actos e discussões serão
regularmente publicados pela imprensa, exceptos os actos praticados e as dis-
cussões havidas em sessões secretas, si assim for deliberado.

Art. 13. O Congresso só deliberará estando presente a maioria absoluta de
seus membros: no regimento de cada uma das Camaras indicar-se-á, porém, o
numero indispensavel para a abertura das sessões e discussão das materias da
ordem do dia.

Au. 14. Compete privativamente a cada uma das Camaras, independente
de sancção, verificar e reconhecer os poderes de seus membros, eleger suas me-
sas, organizar seus regimentos, nomear os empregados de suas secretarias,
marcar seus vencimentos e regular o serviço de sua policia interna.
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Art. 15. Cada uma das Camaras proverá tambem em seu regimento quanto
ao modo de sua communicação com o Presidente, poblicação dos seus traba-
lhos, solemnidade da abertura e encerramento das sessões e quanto ao mais
que for concernente ao regimento interno, respeitadas as disposições desta
Constituição.

Paragrapho unico. Os regimentos internos serão organizados respeitadas
as seguintes regras:

Nenhum projecto de lei ou resolução poderá entrar em discussão sem que
tenha sido dado para ordem do dia pelo menos vinte e quatro horas antes;

Cada projecto de lei ou resolução passará, pelo menos, por tres discussões.
De uma a outra discussão não poderá haver intervallo menor de vinte e

quatro horas;
O projecto de lei do orçamento terá sempre preferencia na discussão e não

poderá conter disposição alguma extranha á receita e despesa do Estado.

Art. 16. Os deputados e senadores são inviolaveis por suas opiniões, pala-
vras e votos no exercicio do mandato.

Art. 17. Os deputados e senadores, desde que tiverem recebido diploma
até a nova eleição, não poderão soffrer imposição de qualquer penalidade, ser
processados criminalmente nem presos sem prévia licença de sua Camara, salvo
caso de flagrancia em crime inafiançavel. Neste caso, levado o processo até pro-
nuncia exclusive, a auctoridade processante remetierá os autos á Camara res-
pectiva para resolver sobre a procedencia da accusação, si o accusado não optar
pelo julgamento immediato.

Paragrapho unico. Si a Camara declarar que não procede a accusação em
tempo algum será ela renovada.

Art. 18. Os membros do Congresso, quando tomarem assento, cor,trahi-
rão, em sessão publica, o compromisso de bem cumprir os seus deveres ou
prestarão juramento.

Art. 19. Durante as sessões receberão os senadores e os deputados um
subsidio pecuniario egual e ajuda de custo, que serão fixados pelo Congresso,
no fim de cada legislatura, para o seguinte.

Paragrapho unico. O exercicio do mandato durante as prorogações não
será retribuido.

Art. 20. Nenhum membro do Congresso, a datar do dia de sua eleição, po-
derá celebrar contractos com o Poder Executivo Federal ou do Estado, nem deI-
les receber commissões ou empregos remunerados, nem ser presidente ou fazer
parte de directorias de bancos, companhias ou empresas que gosem de favores
da União ou do Estado. Aquelle que o fizer renuncia, ipso facto, o mandato.
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Art. 21. A mudança de domicilio ou de residencia para fóra do Estado im-
porta renuncia do mandato.

Art. 22. O mandato não será imperativo.

§ 12 . Os membros do Congresso poderão renunciar o mandato em qual-
quer tempo.

§ 2°. O funccionario publico que foi eleito membro do Congresso e não
tomar assento dentro de trinta dias, contados da abertura da sessão ordinaria,
continuando no exercicio do seu emprego, reputa-se ter renunciado o mandato,
procedendo-se á eleição para sua substituição.

Capitulo II

Da Camara dos Deputados

Art. 23. A Camara dos Deputados compor-se-á de cidadãos eleitos pelo
Povo Mineiro por voto directo.

§ 12 . O numero de deputados será fixado por lei em prorogação que não
excederá de um para setenta mil habitantes, nem do maximo de quarenta e oito;
si, porém, á vista do recenseamento se verificar que deve ser augmentado, o
Congresso resolverá a respeito.

§ 2. Para este fim mandará o governo proceder ao recenseamento da po-
pulação do Estado, o qual será revisto decennaimente.

Art. 24. O mandato de deputado durará quatro annos.

Art. 25. E' privativa da Camara dos Deputados a iniciativa:

1. Sobre impostos;

II. Fixação de força publica:

III. Discussão das propostas feitas pelo Poder Executivo;

IV. Adiamento e prorogração da sessões legislativas;

E' tambem de sua privativa attribuição declarar procedente a accusação
contra o Presidente do Estado, nos termos do art. 58 desta Constituição.
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Capitulo III

Do Senado

Art. 26. O Senado compôr-se-á de cidadãos eleitos pelo povo mineiro, por
voto directo, com as condições de elegibilidade determinada no art. 96.

Paragrapho unico. O numero de senadores será fixado por lei em propor-
ção que não exceda de um para cento e quarenta mil habitantes, nem do maxi-
mo de vinte e quatro; si, porém, á vista do recenseamento, se verificar que deve
ser augmentado, o Congresso resolverá a respeito.

Art. 27. O mandato de Senador durará oito annos, sendo o pessoal do Se-
nado renovado pela metade quatriennalmente.

Art. 28. O senador eleito em substituição de outro servirá sómente o tem-
po que faltar para expirar o mandato do substituido.

Art. 29. Compete ao Senado julgar o Presidente do Estado e demais func-
cionarios designados na Constituição, nos crimes de responsabilidade.

§ V. Como Tribunal de Justiça, o Senado não poderá impor outras penas
que não sejam as de suspenção e demissão do emprego, com declaração de
inhabilidade para servir qualquer outro ou sem esta, comminadas em lei ante-
rior.

§ 2. Esta com petencia, que só será exercida por provocação de queixa ou
denuncia, não excluirá a dos Tribunaes perante os quaes devem os ditos func-
ciona rios responder, nos termos desta Constituição.

§ 39 . Não proferirá sentença condemnatoria senão pelos votos de dous ter-
ços dos membros presentes.

§ 42 • A ordem do processo será regulada por lei.

Capitulo IV

Das Attribuições do Congresso

Art. 30. Compete privativamente ao Congresso:

1 9 . Fazer leis, interpretal-as, suspendel-as;

2°. Orçar e fixar, annualmente, a receita e despeza do Estado, e tomar as
contas de cada exercicio financeiro;
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39 , Regular a arrecadação e distribuição das rendas do Estado e, quando
esta se referir a despezas de caracter loca!, precisará obter, pelo menos, os votos
de dous terços dos membros presentes em cada uma das Camaras:

49 , Fixar annualmente a força publica;

59 . Legislar sobre o ensino secundario e superior, que será livre em todos
os gráus;

6. Sobre a divida publica, decretando os meios para a sua amortisação
annual, juros e pagamento;

79 . Sobre a organisação judiciária e ordem do processo de com petencia do
Estado;

8. Sobre camaras municipaes, nos termos dos artigos 75 a 80;

92 , Sobre terras e minas pertencentes ao Estado;

10. Sobre desapropriação, mediante prévia indemnisação, por necessidade
ou utilidade do Estado:

11. Sobre obras publicas, estradas, vias ferreas, canaes e navegação de rios
que não estejam subordinados á administração federal ou municipal:

12. Sobre casas de prisão, trabalho, correcção e seus regimens, perten-
centes ao Estado;

13. Sobre soccorros publicos e casas de caridade, excepto as pertencentes
ás municipalidades:

14. Sobre o estabelecimento de cotonias, catechese e civilização dos mdi-
genas;

15. Sobre correios e telegraphos do Estado nos termos da Constituição
Federal;

16. Sobre bancos, salva a restricção estabelecida pela Constituição Federal;

17. Sobre o estabelecimento de peculio legal em beneficio dos íuncciona-
rios do Estado;

18. Autorusar o Presidente a contrahir emprestimos e fazer outras opera-
ções de credito;

19. Autorisar e approvar ajustes e convenções com outros Estados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal;



27

20. Decretar a alienação dos bens do Estado.

21. Decretar a divisão politica, judiciaria e administrativa do Estado e mu-
dança de sua capital para o lugar que mais convier;

22. Crear e supprimir empregos publicos e dar-lhes attribuições;

23. Fixar os vencimentos dos funccionarios publicos e determinar o subsi-
dio e ajuda de custo dos membros do Congresso;

24. Aceitar renuncias e excusas do Presidente e vice-Presidente;

25. Legislar sobre os meios de fazer effectiva a responsabilidade dos func-
cionarios encarregados da arrecadação das rendas do Estado;

26. Conceder ou negar licença ao Presidente para retirar-se do Estado por
mais de oito dias;

27. Promover no Estado o desenvolvimento da educação publica, da agri-
cultura, da industria, do com mercio, da immigração e das artes;

28. Organisar o codigo florestal e rural;

29. Annullar as posturas e decisões das camaras municipaes, nos casos do
art. 75 n. 7, § 1 9 , 2 9 e 32 desta Constituição.

30. Decretar a organização da milicia civica e preceitos disciplinares a que
fica sujeita;

31. Perdoar e commutar as penas impostas aos funccionarios do Estado,
por crimes de responsabilidade;

32. Conceder, por tempo limitado, privilegio a inventores, aperfeiçoadores
e primeiros introductores de industrias novas, salvas as attribuições do Governo
Federal;

33. Pro rogar e adiar as suas sessões;

34. Cassar os poderes do Presidente ou vice-Presidente do Estado, nos ca-
sos de incapacidade physica ou moral, plenamente provada e reconhecida por
dous terços dos membros presentes;

35. Regular as condições e o processo de eleição para os cargos do Estado;

36. Apurar a eleição de Presidente e vice-Presidente.

Art. 31. Compete tam bem ao Congresso:
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1? Velar na guarda da Constituição e das leis;

29 Providenciar sobre todas as necessidades de caracter estadual;

39 Reclamar a intervenção do Governo da União, nos casos do artigo 6 9 da
Constituição Federal.

49 Nomear commissões que examinem o estado das Repartições Publicas
e procedam a inquerito sobre negocios de interesse publico;

59 Legislar sobre instrucção primaria;

69 Convocar, pelos Presidentes das duas Camaras ou seus substitutos le-
gaes, sessões extraordinarias, quanuo as circumstancias o exigirem;

79 Dar posse ao Presidente e vice-Presidente do Estado.

Art. 32. E' vedado ao Congresso delegar ao Presidente do Estado o exerci-
cio de qualquer das attribuiçôes que por esta Constituição lhe competem.

Art. 33. Quando houver convocação extraordinaria do Congresso, este de
preferencia deliberará sobre o assumpto que tiver motivado a convocação.

Art. 34. A legislatura durará quatro annos, terminando a primeira em 31 de
dezembro de 1894.

Art. 35. As deliberações do Congresso, tomadas de accordo com o art. 30
n. 34, independem de sancção.

Capitulo V

Das Leis, Decretos e Resoluções

Art. 36. Salvas as excepções do art. 25, todos os projectos de lei poderão
ter origem indistinctamente na Camara ou no Senado,por iniciativa de qualquer
de seus membros.

Art. 37. O projecto de lei adoptado em uma das Camaras será submettido á
outra, e esta, si o approvar, enviai-o-á ao Presidente, que, acquies-
cendo, o sanccionará e promulgará.

Art. 38. Si o Presidente, porém, julgai-o inconstitucional ou contrario aos
interesses do Estado, oppor-lhe-á o seu veto dentro de dez dias uteis, a contar
daquelle em que o tiver recebido, devolvendo-o neste mesmo prazo ao Presi-
dente do Congresso, com os motivos da recusa.
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§ 1. O projecto e os motivos da recusa serão publicados na folha official
dentro do mesmo prazo, si o Congresso já estiver encerrado. Em qualquer dos
casos, o silencio do Presidente, além do decendio, importa a sancção.

§ 2. O projecto não sanccionado será submettido a uma discussão e vota-
ção no Congresso, e, sendo adoptado por dous terços dos membros presentes,
voltará ao Presidente para ser promulgado como lei.

Nesta discussão o projecto poderá ser modificado no sentido de algumas
ou todas as razões allegadas pelo Presidente na sua mensagem.

Art. 39. A sancção e promulgação pelo Presidente do Estado terão as se-
guintes formulas:

1 "O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representantes, decretou
e eu em seu nome sancciono a seguinte lei."

2' "O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representantes, resolveu
e eu em seu nome sancciono o seguinte decreto."

3a O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representantes, decretou e
eu promulgo a seguinte lei ou decreto."

Art. 40. A promulgação pelo Presidente do Congresso terá as seguintes
formulas:

1 "O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representantes, decretou
e eu promulgo a seguinte lei."

V "O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representantes, resolveu
e eu promulgo o seguinte decreto."

Art. 41. Nenhum projecto poderá ser sanccionado ou promulgado somente
em parte.

Art. 42. Os projectos rejeitados, ou não approvados nos termos do art. 38,
§ 2 9, não poderão ser renovados na mesma sessão.

Art. 43. O Presidente fará promulgar e publicar, dentro de dez dias uteis, as
leis que sanccionar. Quando não o faça neste prazo, o Presidente do Congresso
promulgará a lei, na fôrma prescripta no art. 40.

Art. 44. Cada uma das Camaras é obrigada a se pronunciar, até a sessão
seguinte, sobre os projectos remettidos pela outra Camara ou pelo Poder Exe-
cutivo.

Art. 45. O projecto de lei de uma Camara, emendado pela outra, volverá á
primeira, que, acceitando as emendas, enviai-o-á ao Presidente com as modifi-
cações feitas.
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§ 1 9 . No caso contrario, volverá o projecto á Camara, onde só se conside-
rarão confirmadas as alterações si obtiverem dous terços dos votos presentes, e,
nessa hypothese, volverá á Camara iniciadora, que só poderá rejeitar as modifi-
cações tambem por dous terços dos votos presentes.

§ 2. Com as alterações ou sem elias, na mesma hypothese do paragrapho
anterior, será o projecto sujeito á sancção.

Capitulo VI

Da Fusão da Camaras

Art. 46. As Camaraz só funccionarão juntamente nos seguintes casos:

12 . Abertura e encerramento das sessões;

22. Posse ao Presidente e vice-Presidente;

39. Conhecimento das renuncias e excusas desses funccionarios;

49 • Nos casos do art. 30, n. 21, ultima parte, n. 34, art. 38, § 2, e art. 97, §
1° e 2.

Art. 47. O Congresso será presidido pelo Presidente do Senado, e, na falta
deste, pelo Presidente da Camara.

SECÇAO li

DO PODER EXECUTIVO

Capitulo 1

Do Presidente e Vice Presidente

Art. 48. O Poder Executivo é confiado a um cidadão, com o titulo de Presi-
dente do Estado de Minas Geraes.

Art. 49. Na falta ou impedimento do Presidente, exercerá o Governo o vi-
ce-Presidente, eleito simultaneamente com aquelle e pelo mesmo periodo.

§ 1'. Na falta ou impedimento deste serão chamados a substituição, suc-
cessivamente, o Presidente do Senado, o Presidente da Camara, e, na falta ou
impedimento destes, os respectivos vice-Presidentes na mesma ordem.
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§ 2. Dando-se vaga de Presidente ou vice-Presidente, faltando mais de
um anno para findar o periodo presidencial, far-se-á nova eleição e o eleito ser-
virá até o fim do mesmo periodo. No caso de faltar menos de um anno, prehen-
cherá o resto do tempo o substituto legal.

Art. 50. O periodo presidencial durará quatro annos, não podendo o Presi-
dente ser reeleito e nem eleito vice-Presidente para o periodo seguinte.

Paragrapho unico. Egual incompatibilidade prevalece para o cidadão que
exercer o Governo no ultimo anno do periodo presidencial.

Art. 51. O Presidente deixará o exercicio de suas funcções no mesmo dia
em que expirar o periodo presidencial, succedendo-lhe o recem-eleito, e na falta
ou impedimento deste, o substituto legal, nos termos do art. 49.

Paragrapho unico. O primeiro periodo presidencial terminará no dia 7 de
setembro de 1894.

Art. 52. O Presidente e vice-Presidente no acto da posse, pronunciarão
perante o Congresso ou na falta, perante o Tribunal da Relação, a seguinte af-
firmação ou juramento: "Prometto sob minha palavra de honra ( ou juro por
Deus ) cumprir e fazer cumprir a Constituição e leis da União e deste Estado, de-
sempenhando com lealdade as funcções do cargo de Presidente ( ou vice-Presi-
dente) do Estado de Minas Geraes."

Art. 53. O Presidente residirá na capital do Estado e não poderá retirar-se
do territorio deste, por mais de oito dias, sem licença do Congresso, sob pena de
perda do cargo.

Art. 54. O Presidente perceberá um subsidio fixado pelo Congresso no pe-
nodo presidencial antecedente e que não poderá ser alterado durante a sua ad-
ministração.

Art. 55. O cidadão eleito Presidente do Estado não poderá occupar cargo
algum federal, de nomeação ou de eleição.

Ari. 56. O vice-Presidente, quando não estiver no exercicio do cargo, po-
derá desempenhar o mandato de deputado ou senador.

Perdei-o-á, porém, desde que exerça as funcçôes executivas por mais de
seis mezes.

Capitulo ii

Das Attribuições do Poder Executivo

Art. 57. Compete ao Presidente:
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ças municipaes, no caso de grave perturbação da ordem publica, dando conta ao
Congresso do seu procedimento.

9. Celebrar com outros Estados ajustes e convenções sem caracter politi-
co, ad referendum do Congresso ou mediante auctorisação legislativa;

10. Requisitar a intervenção do Governo Federal para o restabelecimento
da ordem e tranquilidade publicas, dando ao Congresso conhecimento dos mo-
tivos determinantes do seu procedimento;

11. Representar o Estado nas suas relações officiaes com o Governo da
União e com os dos outros Estados.

12. Enviar á Camara dos Deputados propostas de leis, devidamente moti-
vadas, sendo as do orçamento e fixação das forças dentro de oito dias contados
daquelle em que fôr aberta a sessão do Congresso.

13. Mandar proceder á eleição dos membros do Congresso, nos termos da
lei;

14. Determinar e superintender a applicaçáo das rendas destinadas pelo
Congresso aos diversos serviços da publica administração;

15. Decidir os conflictos de jurisdicção administrativa, salvas as excepções
estabelecidas nesta Constituição;
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12 . Sartccionar, promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do Congres-
so, expedindo decretos, instrucções e regulamentos para a sua fiel execução;

22 . Nomear, suspender e demittir os funccionarios do Estado na forma das
leis;

39 Distribuir, administrar e mobilisar, a força publica do Estado, na forma
das leis;

49 Indultar e commutar as penas impostas aos reus de crimes communs,
sujeitos á jurisdicção do Estado;

59 .Enviar ao Congresso, no dia da abertura de cada sessão legislativa, uma
mensagem em que dará conta dos negocios do Estado e indicará as providen-
cias legislativas reclamadas pelo serviço publico;

6. Convocar extraordinariamente o Congresso;

79 • Nomear os magistrados, na forma determinada na lei;



33

16. Contrahir emprestimos e fazer outras operações de credito, de confor-
midade com a lei.

Capítulo III

Responsabilidade do Presidente

Art. 58. O presidente do Estado de Minas Geraes será submettido a pro-
cesso e julgamento nos crimes de responsabilidade perante o Senado e nos cri-
mes communs perante a Relação depois de declarada procedente a accusação
pela Camara dos Deputados.

Paragrapho unico. Declarada procedente a accusação, fica o Presidente
suspenso das suas funcções.

Art. 59. Constituem crimes de responsabilidade os actos que attentarem
contra:

1. A existencia da política do Estado;

2. A Constituição e as leis;

32• O livre exercício dos poderes políticos;

42• O gozo e exercício dos direitos individuaes e políticos;

5. A segurança e tranquilidade do Estado;

6. A probidade da administração e do Governo;

72• A guarda e emprego legal dos dinheiros publicos.

Capitulo IV

Dos Secreta rios de Estado

Art. 60. O presidente será auxiliado pelos Secretarios de Estado, que lhes
subscreverão os actos e presidirão as respectivas Secretarias.

Paragrapho unico. Estas não excederão de quatro e serão organisadas por
lei

Art. 61. Os Secretarios de Estado não poderão accumular outro emprego
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ou funcção publica, nem ser eleitos Presidente ou vice-Presidente, Deputado ou
Senador.

1 9 . Só se corresponderão pessoalmente com o Congresso quando convi
dados para darem, no recinto de qualquer das Camaras, esclarecimentos sobre
assumptos pertinentes ás suas repartições. Excepto este caso, as suas communi-
cações serão feitas por escripto ou em conferencias com as commissões das
Cama r as.

§ 2'! . Dirigirão annualmente relatorios ao Presidente, que os fará imprimir
e remetterá com a sua mensagem, para serem distribuidos pelos membros do
Congresso.

§ 3'! Não são responsaveis perante o congresso ou perante os tribunaes
pelos conselhos dados ao Presidente do Estado.

§ 49 , Respondem, porém, quanto aos seus actos, pelos crimes qualificados
em lei.

§ 59 Nos crimes communs serão processados e julgados pelo Tribunal da
Relação; e nos de responsabilidade pela auctoridade competente para o julqa-
mento do Presidente do Estado.

Art. 62. São requisitos para nomeação de Secretario de Estado:

10. Estar na posse dos direitos poli ticos.

2'!. Ser domiciliado no Estado desde Ires annos, pelo menos, antes da no-
meação.

SECÇAO III

DO PODER JUDICIARIO

Art, 63. O Poder Judiciario será exercido:

1. Por um Tribunal Superior com a denominação de Relação, com séde na
capital e jurisdicção em todo o Estado.

II. Por juizes de direito, substitutos e jurados nas comarcas.

III. Por juizes de paz eleitos em cada districto.

Art. 64. Os juizes da Relação, que continuarão a ter a denominação de de-
sembargadores, e os de direito, serão vitalicios e só por sentença ou nos casos
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de incapacidade physica ou moral, averiguados mediante processo, perderão
seus cargos.

Art. 65. Os juizes substitutos e os de paz servirão o tempo marcado na lei e
não poderão ser destitu idos senão em virtude de sentença.

Art. 66. Haverá na Relação um Procurador Geral, que será designado pelo
governo dentre os membros desse Tribunal, e em cada comarca um Promotor
de Justiça.

Art. 67. Uma lei especial fará a divisão judiciaria do Estado e regulará a
constituição da magistratura, do ministerio publico, o numero dos juizes, os re-
quisitos de suas nomeações, os casos de accesso, os vencimentos, a organisação
do Jury, a competencia, a ordem do processo criminal e civil, observando as re-
gras seguintes:

1. A divisão judiciaria coincidirá, quanto possivel, com a divisão municipal,
e será subordinada á organização judiciaria.

II. Terão preferencia como limites das circumscripções judiciarias, os acci-
dentes naturaes do terreno, como serras, rios, vales ou linhas rectas immagina-
rias, ligando os pontos topographicos demarcados.

III. Os titulos de propriedade particular nunca poderão servir de base para
limites.

IV. Somente os doutores e bachareis em direito poderão ser nomeados
para os cargos de juiz de direito e substitutos, devendo ser preferidos para as
nomeações de promotores de justiça.

V. A nomeação dos juizes de direito será precedida de noviciado e de con-
curso, e a dos substitutos de noviciado.

VI. A qualificação dos jurados será da exclusiva competencia da auctorida-
de judiciaria.

VII. O jury será o juizo commum para o julgamento dos réos de crimes
sujeitos á urisclicçáo do Estado, salvas as excepções feitas na Constituição.

VIII. Os jurados conhecerão do facto e os juizes applicarão o direito.

IX. Os juizes de direito não poderão ser removidos senão em algum dos
seguintes casos:

1. De o requererem;

2". De accesso;
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3-. De rebellião, sedição ou grave perturbação cia ordem publica, cabendo
á Relação resolver sobre a conveniencia da remoção em processo, que será re-
gulado por lei.

X. O accesso será regulado por antiguidade e merecimento. Para esse ef-
feito as comarcas serão classificadas em ontrancias.

XI. Haverá deus graos de jurisdicção.

XII. As audiencias dos juizes e sessões ou conferencias dos Tribunaes de
Justiça serão publicas, excepto nos casos declarados em lei.

XIII. As funcções dos juizes vitalicios serão puramente judiciarias, não lhe
sendo licito exercer outras de natureza diversa em aconselhar ou dar parecer so-
bre materia da competencia do Poder Executivo.

XIV. E' prohibida a concessão de cartas vitalicias de advogado.

Art. 68. Nas causas civeis serão permittidos juizos arbitros, nomeados por
accordo e iniciativa das partes; e suas decisões serão executadas sem recurso, si
as partes concordarem em excluil-o.

Art. 69. Os juizes serão criminal e civilmente responsaveis pelos crimes e
erros de officio que commetterem.

Art. 70. O Poder judiciario não cumprirá actos, decisões e regulamentos do
Governo ou deliberações das Camaras Municipaes manifestamente contrarios á
constituição e ás leis.

Art. 71. A Relação elegerá annualmente dentre seus membros o seu Presi-
dente e vice- Presidente e dará reguloniento a sua secretaria, competindo ao
Presidente a nomeação e demissão (los empregados desta.

Art. 72. Serão julgados e processados perante a Relação os juizes de direito
nos crimes communs e de responsabilidade; perante os juizes de direito os
substitutos, promotores, vereadores, juizes de paz e demais funccionarios de
justiça, nos de responsabilidade.

Paragrapho unico. Os Deputados, Senadores e desembargadores, serão
processados e julgados, nos crimes que cornmetterem, por um Tribunal com-
posto de tres Senadores e tres Deputados, eleitos pelas respectivas camaras no
começo cio cada legislatura, e tres clesembargadores eleitos pelo Tribunal da
Relação na mesma occasião.

Art. 73. Poderá ser instituido, quando convier á administração da lustica, o
jury civil, e creado um tribunal de revisão incumbido de uniformizar a lurispru-



37

dencia e rever os julgamentos, nos casos de expressa violação da lei. O numero
de seus membros não excederá de cinco.

TITULO II

DOS MUNICIPIOS

Art. 74. O territorio do Estado, para sua administração, será dividido em
municipios e districtos, sem prejuizo de outras divisões que as conveniências
publicas aconselharem.

Art. 75. Uma lei especial regulará a organização dos municipios, respeita-
das as bases seguintes:

1. A população de cada municipio, que for creado, não será inferior a vinte
mil habitantes.

II. A administração municipal inteiramente livre e independente em tudo
quanto respeita ao seu peculiar interesse, será exercida em cada municipio por
um conselho eleito pelo povo, com a denominação de Camara Municipal.

III. O numero de vereadores de villas e cidades não será inferior a 7 nem
superior a 15.

IV. O orçamento municipal, que será annuo e votado em época prefixada,
a policia local, a divisão districtal, a creação de empregos municipaes, a instruc-
ção primaria e profissional, a desapropriação por necessidade ou utilidade do
municipio e alienação de seus bens, nos casos e pela fôrma determinada em lei,
são objecto de livre deliberação das camaras municipaes, sem dependencia de
approvação de qualquer Outro poder, guardadas as restricções feitas nesta
Constituição.

V. O exercicio das funcçóes de membros das camaras municipaes durará
tres annos, podendo os cidadãos eleitos renunciar o mandato em qualquer tem-
po.

VI. O governo do Estado não poderá intervir em negocios peculiares do
municipio, senão no caso de perturbação da ordem publica.

VII. As deliberações, decisões ou quaesquer outros actos das camaras mu-
nicipaes só poderão ser annullados:

1?. Quando forem manifestamente contrarios á Constituição e ás leis;

2°. Quando attentatorios dos direitos de outros municipios;
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3. Nos casos no art. 77, paragrapho unico.

Submettidos estes autos ao conhecimento do Congresso, deve este, em
sua primeira reunião, pronunciar-se annullando-os ou não. O silencio importa
approvação.

VIII. Reunidas as duas Camaras em Congresso, antes de findar a primeira
sessão legislativa, farão a discriminação das rendas municipaes das do Estado, e
o que for votado fará parte desta Constituição.

IX. A publicação pela imprensa, onde a houver, ou por editaes, na sede e
districtos, é condição de obrigatoriedade e execução das posturas, orçarnentos e
tabellas de impostos das municipalidades. Egual publicidade deve preceder a
arrematação de obras ou serviços municipaos, e só depois poderão ser feitos por
administração.

X. Serão publicados trimestralmente os balancetes e, no principio de cada
anno, o balanço da receita e desposa da camara, ficando livre aos municipes ob-
terem do secretario informações e certidões, independentes de despacho.

XI. As camaras municipues, nos termos da lei, prestarão auxilio umas ás
outras e todas ao governo do Estado, podendo associar-se para o estabeleci-
mento de qualquer instituição ou empreheridimento de utilidade comum.

XII. Os municipios não poderão crear impostos de transito pelo seu terri-
torio sobre productos de Outros municipios.

XIII. As camaras municrpaes não poderão comminar penas de mais de
cem mil réis de multa e quinze dias de prisão, podendo esta ser commutada em
multa correspondente.

XIV. O municipio que for augmentado ou creado com territorio desmem-
brado de outro, será responsavel por rima quota parte tias dividas ou obriga-
ções, já existentes, do municipio prejudicado com o desnmrnbramento. Esta res-
ponsabilidade será determinaria por arbitros nomeados pelos dous iruinicipios,
os quaes terão em vista as rendas arrecadadas no territorio desmembrado.

XV Poderão ser discriminadas as funcções deliberativas e executivas.

XVI. As camaras municipaes não poderão conceder privílegios por prazo
superior a 25 annos.

Ari. 76. E' da exclusiva competericia das municipalidades decretar e arre-
cadar os impostos sobre imrnoveis ruraes e urbanos e de industrias e profissões.

Paragrapho unico. A's municipalidades é facultado crear novas fontes de
renda, guardadas as disposições desta Constituição.
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Art. 77. O julgamento das contas das camaras municipaes e dos conselhos
districtaes será feito por uma assembléia, que lei ordinaria regulará, da qual fa-
rão parte os vereadores, membros dos conselhos districtaes e egual numero de
cidadãos residentes no municipio, e que pagarem maior somma de impostos
municipaes convocados pelo presidente da camara.

Paragrapho unico. A esta assembléia compete conhecer das reclamações
sobre leis e decisões das cama ras municipaes, sendo apresentadas, pelo menos,
por cincoenta municipes contribuintes, encaminhando-as, com effeito suspensi-
vo ou sem elIe, conforme entender, ao Congresso do Estado, para este resolver
nos termos do art. 75 n. VII.

Art, 78. As camaras municipaes reverão, de commum accordo, as divisas
de seus actuaes municipios, cabendo ao Congresso decidir as questões que fo-
rem suscitadas.

Paragrapho unico. A população minima, para os actuaes municipios, será
de dez mil habitantes.

Art. 79. Em seus orçamentos as camaras municipaes consignarão os fun-
dos necessarios para amortização e juros dos emprestimos que contrahirem.

Paragrapho unico. Não serão contrahidos novos emprestimos, quando o
encargo dos existentes consumir a quarta parte da renda municipal.

Art. 80. O Congresso ou o governo, em suas leis ou regulamentos, não po-
derá onerar as camaras municipaes com despesas de qualquer ordem, sem de-
cretar fundos, ou abrir desde logo, verba para esse fim.

TITULO III

DO REGIMEN ELEITORAL

Art. 81. O voto nas eleições de membros do Congresso, de Presidente e vi -
ce-Presidente do Estado, de membros das camaras municipaes e de juizes de
paz, será dado em eleição directa, pelos cidadãos brasileiros que se alistarem
eleitores na fôrma desta Constituição e lei regulamentar.

Art. 82. Terão voto nas eleições de membros do Congresso, de Presidente
e vice-Presidente, de membros das camaras municipaes e de juizes de paz, os
cidadãos maiores de 21 annos, que souberem ler e escrever.

Paragrapho unico. Serão tambem alistados, si o requererem, em qualifica-
ção expecial, para as eleições municipaes, os estrangeiros maiores de 21 annos,
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que souberem ler e escrever, sendo contribuintes e tendo mais de dous annos de
residencia no muriicipio.

Art. 83. São excluidos de votar nas eleições do Estado:

1. Os mendigos;

li. Os analphabetos;

III. As praças de prét. exceptuados os alunos das escolas militares de ensi-
no superior;

IV. Os religiosos de ordens monasticas, companhias, congregações ou
communidades de qualquer denominação, sujeitos ao voto de obediência, regra
ou estatuto que importe a renuncia da liberdade individual.

Art. 84. São elegiveis todos os que podem ser eleitores, salvas as restric-
çóes estabelecidas nesta Constituição e na lei regulamentar.

Art. 86. Nenhum eleitor poderá alistar-se senão no districto de seu domici-
lio, tendo nelle, pelo menos, seis mezes de residencia antes da qualificação, e só
nos collegios desse districto ser-lhe-á permittido votar.

Paragrapho unico. Em todas as eleições, o voto será secreto, devendo ellas
ter logar em dias fixados por lei ou pela auctoridade competente.

Art. 86. Nenhum eleitor será preso um mez antes e quinze dias depois da
eleição, salvo o caso de flagrante delicto.

Art. 87. No caso de vaga por morte ou por qualquer outro motivo em car-
go de nomeação popular, se procederá á eleição do novo funccionario, quando e
como por lei for determinado.

Art. 88. Lei especial regulará o modo da qualificação, o processo e as im-
compatibilidades eleitoraes.

Capitulo 1

Da Eleição dos Membros do Congresso

Art. 89. A eleição para membros cio Congresso Mineiro far-se-á simulta-
neamente em todo o Estado.

Art. 90. Ninguem poderá ser deputado e senador ao mesmo tempo, nem
accumular os cargos de membro do Congresso do Estado e do Federal.
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Art. 91. São condições de elegibilidade para o Congresso:

1. Estar na posse dos direitos politicos;

II. Ter a edade, o domicilio e a residencia exigidos nesta Constituição;

III. A qualidade de cidadão brasileiro nos termos desta Constituição e salva
a disposição do art. 69 n. 4 da Constituição Federal.

Capitulo II

Da Eleição dos Deputados

Art. 92. Para a eleição de deputados será o territorio do Estado dividido em
ci rcumscripçôes eleitoraes, com prehendendo população tão egualmente nume -
rica, quanto possivel.

Art. 93. A eleição de deputados se fará por estas circumscripções e garan-
tida a representação da minoria, nos termos da lei eleitoral.

Art. 94. São condições de elegibilidade para a Camara dos Deputados:

1. A edade de 21 annos completos;

TI. O domicilio e residencia no Estado ao tempo de eleição e desde tres
annos antes;

III. O tempo de dous annos de cidadão brasileiro.

Capitulo III

Da Eleição dos Senadores

Art. 95. A eleição de senadores será feita por Estado, garantida a repre-
sentação da minoria, nos termos da lei eleitoral.

Art. 96. São condições de elegibilidade para o Senado;

1. A edade de 35 annos completos;

II. O domicilio e residencia no Estado ao tempo da eleição e desde seis
annos antes;

III. 0 tempo de quatro annos de cidadão brasileiro.
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Capitulo IV

Da Eleição de Presidente e Vice-Presidente

Art. 97. O Presidente e vice-Presidente do Estado serão eleitos por suffra-
gio directo e maioria absoluta de votos.

§ 1. A eleição terá lagar no dia 7 de março do ultimo atino do periodo
presidencial, procedendo-se na capital à apuração dos votos recebidos nos col-
legios eleitoraes.

O Congresso fará a apuração na sua primeira sessão, observando a dispo-
sição do art. 13.

§ 2°. Si nenhum dos votados houver alcançado maioria absoluta, o Con-
gresso elegerá, por maioria de votos presentes, um dentre os que tiverem alcan-
çado as duas votações mais elevadas na eleição directa. Em caso de empate,
considerar-se-á eleito o mais velho.

§ 3'. O processo da eleição e da apuração será regulado por lei ordinaria.

Art. 98. São condições de elegibilidade para os cargos de Presidente e vi-
ce-Presidente:

1. Ser brasileiro nato ou filho de cidadão brasileiro, si houver nascido em
paiz extrangeiro;

li. Estar na posse dos direitos politicos:

III. ter mais de trinta e cinco annos de ciade;

IV. Ser domiciliado e residente no Estado durante os seis annos que pre-
cederem a eleição excepto si ausencia, nunca maior de dous annos, tiver sido
motivada por serviço publico federal ou do Estado.

Art, 99. São inelegiveis para os cargos de Presidente e vice-Presidente os
parentes consanguineos e affins, nos 1 9 e 2 graus, do Presidente e vice-Presi-
dente que se achar em exercicio no momento da eleição, ou que o tenha deixado
até seis mezes antes.

Capitulo V

Da Eleição das Camaras Municipaes

Art. 100. Os membros das camaras municipaes serão eleitos na forma
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prescripta nos arts. 81 e 82 paragrapho unico, cabendo a cada districto eleger
um, pelo menos.

Art. 101. São condições de elegibilidade para as camaras municipaes:

1. A edade de 21 annos completos;

II. Saber ler e escrever;

III. Si brasileiro, ter dous annos de domicilio e residencia no municipio;

IV. Si extrangeiro, quatro annos de domicilio e residencia, além da condi-
ção de ser contribuinte do cofre municipal.

Capitulo VI

Da Eleição dos Juizes de Paz

Art. 102. As eleições dos juiies de paz serão feitas na forma dos arts. 81 e
82, 1 parte.

Art. 103. São condiçoes de elegibilidade para o cargo de juiz de paz:

1. A posse dos direitos politicos;

II. Saber ler e escrever;

lll.Aedade de 21 annos;

IV. O domicilio e residencia no districto ao tempo da eleição desde 2 annos
antes

TITULO IV

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 104. Ficam abolidas as aposentações, quaesquer que sejam os cargos,
empregos ou com missões.

Paragrapho unico. E' garantida a reforma para os officiaes e praças, que se
inutilizarem rio serviço do Estado.

Art. 105. E' vedada a concessão de pensões.
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Art. 106. Uma lei ordinaria creará e organizará o peculio legal, em benefi-
cio dos funccionarios do Estado, sem que da mantença desta instituição resulte
onus para os cofres publicos.

Art. 107. E' expressamente prohibida a concessão e venda de loterias no
Estado.

Art. 108. E' garantida a divida publica.

Art. 109. Crear-se-á, quando for conveniente, um Tribunal para liquidar as
contas de receita e despesa do Estado e conhecer da sua legalidade, antes de
serem presentes ao Congresso.

§ 1. Este Tribunal será composto de tres membros, um nomeado pela
Camara, outro Senado e o terceiro pelo Presidente do Estado.

§ 2'. Suas funcções serão reguladas por lei.

Art. 110. São nulios os actos da auctoridade civil, - singular ou collectiva, -
praticados em presença ou por solicitação da força publica ou de uma reunião
sediciosa.

Ari. 111. Continuarão em vigor as leis da União e do Estado, emquanto
não forem revogadas, salvo si forem explicita ou implicitamente contrarias ão
systema de governo estabelecido pela Constituição Federal e aos principios neVa
e nestas consagrados.

Art. 112. Decretada por leis ordinarias a nova divisão politica, municipal
e judiciaria, não poderá ser alterada, senão no termo de cada decennio.

Art. 113. Das actuaes comarcas serão conservadas todas aquellas que, pela
população ou importancia do fôro, ou extensão do territorio, forem convenien-
tes á administração da justiça.

Art. 114. Quando não houver sido decretada a lei do orçamento, vigorará
por mais dous mezes a do exercício anterior, restrictarnente na parte relativa á
receita e despesa ordinaria. Si o Congresso não estiver reunido para votar a lei,
será convocada imniediatamente sessão extraordinaria para esse fim.

Art. 115. O cidadão investido das funcções de um dos tres poderes não po-
derá exercer as de outro.

Art. 116. Os funccionarios publicos, ao tomarem posse, se comprometie-
rão, sob juramento ou affirmação, a desempenhar leal e honradamente os de-
veres de seus cargos.

Art. 117. A lei de organização de instrucção publica estabelecerá:
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1-'. A obrigatoriedade do apreridrzado, em condiçoes convenientes;

2°. Preferencia dos diplomados pelas escolas normaes, pnrn a investidura
no magisteriO;

39 Instituição do fundo escolar;

42 Fiscalização do Estado, quanto a estabelecimentos particulares de ensi-
no, somente no que diz respeito á hygiene, moralidade e estatistica.

Art. 118. Perderá seu emprego o funccionario publico que, directa ou di-
rectamente por si ou como representante de outrem, fizer contracto com o go-
verno do Estado ou for presidente ou director de bancos, companhias ou em-
prezas que gozem de favor do Estado.

Art. 119. As licenças remuneradas não poderão ser concedidas por prazo
excedente de um anno e só darão direito á percepção da metade dos vencimen-
tos aos funccionarios que as obtiverem, precedendo prova de molestia.

Ari. 120. Em caso de calamidade publica o Estado prestará auxilios aos
municipiOS que os requisitarem.

Art. 121. A constituição poderá ser reformada por iniciativa do Congresso
ou das cama ras municipaes.

§ 12 . Considerar-se-á proposta a reforma quando, sendo apresentada por
uma terça parte, pelo menos, dos membros de qualquer das Camaras do Con-
gresso, for acceita em tres discussões, por dous terços dos votos presentes, nu-
ma e noutra Camara ou quando for solicitada, em dous annos consecutivos, pela
maioria das camaras municipaes do Estado.

§ 2e. Essa proposta dar-se-á por approvada si no anno seguinte for adop-
tada, mediante tres discussões, por maioria de dous terços dos votos nas duas
Camaras do Coriqresso.

§ 3() A proposta aprovada será publicada com as assignaturas dos Presi-
dentes e Secretarios das duas Camaras e incorporada á Constituição como parte
integrante delia.

Art. 122. E' declarado de festa no Estado o dia 15 de junho.

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 1. Promulgada esta Constituição, o Congresso elegerá em seguida
por maioria absoluta de votos na primeira votação, e, si nenhum candidato a
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obtiver, por maioria relativa na segunda, o Presidente e o vice-Presidente do
Estado de Minas Geraes.

§ 10 . Esta eleição será feita em dous escrutinios distinctos para o Presi-
dente e vice-Presidente respectivamente, recebendo-se e apurando-se em pri-
meiro logar as cedulas para Presidente e procedendo-se em seguida do mesmo
modo para vice-Presidente.

§ 20 , O Presidente e o vice-Presidente eleitos na forma deste artigo, occu-
parão a Presidencia e a vice-Presidencia do Estado durante o primeiro periodo
presidencial.

§ 30 Para esta eleição não haverá incompatibilidades.

§ 4 9 . Coricluida dia, o Congresso dará por terminada a sua missão consti-
tuinte, e, separando-se em Camara e Senado, encetará o exercicio de suas func-
ções ordinarias no primeiro dia util.

Art. 20. No primeiro armo da primeira legislatura, ao começar seus traba-
lhos, discriminará o Senado a metade de seus membros cujo mandato ha de
cessar rio termo do primeiro quatriennio.

Paragrapho uriico. Esta discriminação se fará por sorteio:

1. Para esse fim se coilocar5o em uma urna ceduias perfeitamente eguaes e
fechadas correspondentes ao numero de senadores e contendo cada uma delias
um nome.

II. Serão excluidos no fim do quatriennio os senadores indicados nas doze
primeiras cedulas que forem extrahidas.

Art. 3°. O numero de deputados e senadores, marcado para o primeiro
Congresso subsistirá enquanto não for alterado por lei, nos termos dos arts. 23 e
26 desta Constituição.

Ari. 4? , Nas primeiras nomeações para organização da magistratura esta-
doa[ só será observada a formalidade do noviciado na fôrma que for determina-
da em lei, na qual se indicarão tambem os termos em que serão aproveitados,
quanto convier ao serviço publico, os magistrados que actualmente exercerem
jurisdicção no Estado.

Paragrapho unico. Antes de publicada esta lei, o presidente poderá prover
as vagas que se derem na magistratura do Estado, na forma da legislação em vi-
gor.

Art. 5. Na 1'-' sessão legislativa o Congresso deverá fazer as seguintes eis:
- sobre organização municipal o judiciaria, instrucção publica, regimen eleitoral,
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peculio legal dos funccionarios publicos do Estado, responsabilidade do presi-
dente, organização das secretarias do Estado, terras publicas e regimen tributa-
rio.

Art. 62. A disposição do paragrapho unico do art. 19, quanto ao subsidio,
não é applicavel á 1 sessão da 1 2 legislatura.

Art. 72 Os actos dos governadores, que funccionaram como delegados do
Governo Provisorio, conservarão inteira validade emquanto não forem annulla-
dos pelo Congresso.

Art. 8. Si occorrer alguma vaga de deputado antes de finda a primeira le-
gislatura, a eleição para suppril-a será feita por Estado.

Art. 9?• O presidente do Estado marcará o subsidio e ajuda de custo dos
membros do Congresso na primeira legislatura.

Art. 10. Os actuaes empregados aposentados, que acceitarem commissões
ou empregos remunerados do governo do Estado ou da União, perderão, ipso
facto, todas as vantagens da aposentadoria.

Art. 11. Serão definidos em lei os casos restrictos em que poderão ser con-
cedidos privilegios industriaes ou quaesquer outros pelo governo do Estado e
camaras municipaes.

Paragrapho unico. Salvo o disposto nesta Constituição e na Federal, em-
quanto não for promulgada essa lei, não poderá ser concedido, dentro do Esta-
do, privilegio de qualquer natureza.

Art. 12. O subsidio do primeiro presidente do Estado será de dous contos
mensaes, tendo além disso, para as despesas do primeiro estabelecimento seis
contos de uma só vez.

Ari. 13. E decretada a mudança da Capital do Estado para um local que,
oíferecendo as precisas condições hygienicas, se preste á construcção de uma
grande cidade.

§ 1. Encetada a 1' sessão ordinaria, reunidas as duas camaras em Con-
gresso, este determinará quaes os pontos que devam ser estudados e bem assim
nomeará ou requisitará do presidente do Estado a nomeação de uma ou mais
commissões e proffissionaes, de modo que estudos completos sobre os pontos
indicados sejam presentes ao Congresso no primeiro dia de sua segunda sessão
ordinaria.

§ 2°. Na mesma sessão em que o Congresso determinar quaes os pontos a
estudar votará uma verba sufticiente para esses trabalhos e estudos

§ 39 • Durante a	sessão ordinaria, reunidas as duas camaras em Congres-
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so, este, á vista dos estudos, determinará o ponto para onde se fará a mudança e
essa lei fará parte da presente Constituição.

§ 49 , Na mesma occasião o Congresso regulará o modo de se effectuar a
construcção dos edifícios publicos e decretará os meios financeiros e providen-
cias necessarias, marcando um prazo fatal para realização da mudança.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades a quem a conhecimento e
execução desta Constituição pertencerem, que a executem e façam
executar e observar fiel e inteiramente como neila se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.
Sala das sessões do Congresso Constituinte Mineiro, na cidade de Ouro

Preto, em quinze de junho de mil oitocentos e noventa e um, terceiro da Repu-
blica.

Chrispim Jacques Bias Fortes, presidente, senador. - Sabino Barroso Ju-
nior, 1 9 secretario, deputado. - Dr. Carlos Ferreira Alves, 2 9 secretario, senador.
- João Gomes Rebello Horta, senador. - Dr. Affonso Augusto Moreira Penna,
senador. - Frederico Augusto Alvares da Silva, senador. - Camilo Augusto Maria
de Britto, senador. - Virgilio M. de Mello Franco, senador. - Dr. Francisco Silvia-
no de Almeida Brandão, senador. - Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira. sena-
dor. - Dr. Bernardo Cysneiros da Costa Reis, senador. - Francisco Ferreira Alves,
senador. - Carlos Sá, senador. - Manoel lgnacio Gomes Vailadão, senador. - Jo-
sé Pedro Xavier da Veiga, senador. - Antonio Martins Ferreira da Silva, senador.
- Joaquim Candido da Costa Senna, senador. Antonio Augusto Veiloso, sena-
dor. - Dr. Alvaro da Matta Machado, senador. - Francisco de Paula Rocha Lagõa,
senador. - João Roquette Carneiro de Mendonça, senador. - Manoel Eustachio
Martins de Andrade, senador. - João Nepomuceno Kubitscheck, senador. - A. C.
Ribeiro de Andrade, senador. - Octavio Ottoni, deputado. - Levindo Ferreira Lo-
pes, deputado. - Lindolpho Caetano de Souza e Silva, deputado. - Simão da Cu-
nha Pereira, deputado. - Camillo Philinto Prates, deputado. - Ignacio Carlos
Moreira Murta, deputado. Dr. Carlos da Silva Fortes, deputado. - José Bento
Nogueira, deputado. - Adalberto Dias Ferraz da Luz, deputado. - Francisco An-
tonio de SalIes, deputado. - Manoel José da Silva, deputado. - Eugenio Simpli-
cio de Salles, deputado. - Antonio Leopoldino dos Passos, deputado. - Padre
Pedro Celestino Rodrigues Chaves, deputado. - Alexandre de Souza Barbosa,
deputado. - Olegario Dias Maciel, deputado. - Nelson Dano Pimentel Barbosa,
deputado. - José Tavares de Mello, deputado. - Augusto Gonçalves de Souza
Moreira, deputado. - Dr. Francisco de Faria Lobato, deputado. - Viriato Diniz
Mascarenhas, deputado. - Henrique Augusto de Oliveira Diniz, deputado. - Dr.
Augusto Clementino da Silva, deputado. - Mariano Ribeiro de Abreu, deputado.
- David Moretzsolin Campista, deputado. —Manoel Teixeira da Costa, deputado.
- Dr. Olyntho Maximo de Magalhães, deputado. - Luiz Barbosa da Gama Cer-
queira, deputado. - Eduardo Augusto Pimentel Barbosa, deputado. - Dr. Targi-
no Ottoni de Carvalho e Silva, deputado, - Francisco Ribeiro de Oliveira, depu-
tado. - Aristides Godofredo Caldeira, deputado. - Dr. Ernesto da Silva Braga,
deputado. - Domingos Rodrigues Viotti, deputado. - Dr. Josino de Paula Brito,
deputado. - Dr. Abeilard Rodrigues Pereira, deputado. - Bernardino Augusto de
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Lima, deputado. - João Luiz de Almeida e Souza, deputado. - Ildefonso Moreira
de Faria Alvim, deputado. - José Facundo de Monte-Raso, deputado. - Gomes
H. Freire de Andrade, deputado. - Carlos Marques da Silveira, deputado. - Co-
nego Manoel Alves Pereira, deputado. - Arthur Itabirano de Menezes, deputado.
- Dr. Eloy dos Reis e Silva, deputado. - Severiano Nunes Cardoso de Rezende,
deputado.



1.1. Leis adicionais
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1.1.1. Lei n2 1, de 28 de outubro de 1891(*)

Determina os pontos que devem ser estudados para a construcção da No-
va Capital.

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, de-
cretamos e promulgamos a seguinte lei:

Art. 12. O Presidente do Estado mandará com urgencia, por uma ou mais
commissões de sua livre nomeação, proceder a estudos nos seguintes logares,
para dentre elles ser escolhido um para o qual seja mudada a Capital do Estado:
Belio Horizonte, Paraúna, Barbacena, Varzea do Marçal e Juiz de Fóra.

Art. 2. Fica o governo auctorizado a fazer operações de credito até a
quantia de cem contos de réis para occorrer ás necessarias despesas.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrario.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhecimento e
execução desta lei pertencerem que a executem e façam executar e observar fiel
e inteiramente como nella se contém. Publique-se e cumpra-se em todo territo-
rio do Estado de Minas Geraes.

Paço do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, em Ouro Pre-
to, aos 28 de outubro de 1891.- CHRISPIM JACOUES BIAS FORTES.- OCTA-
VlO OTTONI. - JOÃO GOMES REBELLO HORTA. - DR. CARLOS FERREIRA
ALVES. - MANOEL JOSÉ DA SILVA. - DAVID MORETZSOHN CAMPISTA.

1.1.2. Lei n 9 2, de 28 de outubro de 1891(*)

Trata da discriminação das rendas.

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, de-
cretamos e promulgamos os seguintes artigos addicionaes á Constituição dos
Estados.

Art. 12. E' da exclusiva competencia do Estado decretar e arrecadar im-
postos sobre a exportação, sobre a renda e o imposto territorial.

Art. 2. E' da exclusiva competencia das municipalidades a arrecadação e a
applicação do imposto de transmissão de propriedade immovel inter-vivos, ac-
tualmente regulado pelo decreto n. 5.581, de março de 1874, a partir de 1- de ja-
neiro de 1893.

(') 0 Estado de Minas de 19/11/1891.
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Paragrapho unico. Não se comprehendem nesta disposição a transmissão
de estradas de ferro e engenhos centraes e outras empresas semelhantes que
gosem de favores do Estado, nem o imposto actualmente arrecadado por este,
sob a denominação de novos e velhos direitos, cuja decretação e applicaçáo
continuam a pertencer-lhe.

Art. 3 ' E' da competencia do Estado a decretação do imposto de que trata
o art. 2.

Mandamos, portanto, a todos as auctoridades, a quem o conhecimento e
execução desta lei pertencerem que a executem e façam executar e observar fiel
e inteiramente como nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.
Paço do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, em Ouro Pre-

to, aos 28 de outubro de 1891. - CHRISPIM JACQUES BIAS FORTES. - OCTA-
VIO OTTONI. - DR. CARLOS FERREIRA ALVES. - JOÃO GOMES REBELLO
HORTA. - MANOEL JOSÉ DA SILVA. - DAVID MORETZSOHN CAMPISTA.

1.1.3. Lei n9 3, de 17 de dezembro de 1893(e)

Fixa o logar em que deve ser construida a Capital do Estado, e dá outras
providencias.

Nós os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, decre-
tamos e promulgamos a seguinte lei:

Art. 1°. Fica designado o Beilo Horizonte para ahi se construir a Capital do
Estado.

Art. 2°. Fica o governo auctorizado:

1. A mandar organizar o plano definitivo da nova cidade sob as seguintes
bases:

a) divisão do terreno em lotes destinados a edificações urbanas, a quintas
ou chacaras, com determinação dos preços de cada categoria, attendendo a sua
collocaçáo, proximidade do centro da cidade e outras condições que possam in-
fluir no respectivo valor;

b) determinação dos terrenos que devem ser reservados para edifícios pu-
blicos do Estado, ou da União e Municipalidade, praças, jardins, passeios publi-
cos, mercados, estações de estradas de ferro transways, casas de caridade, hos-
pitaes, templos e cemiterios;

rt'Minas Gefaje de 2111211893.
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2. A proceder á desapropriação dos terrenos particulares comprehendidos
na planta que for approvada;

39 • A estabelecer em regulamento os planos, condições hygienicas e ar-
chitectonicas que devem presidir as edificações, assim como o tempo e modo
das concessões.

42 A mandar proceder orçamento dos edificios publicos necessarios, que
serão feitos por administração ou mediante concurrencia publica, conforme jul-
gar mais conveniente aos interesses do Estado;

59 • A conceder a particulares ou empresas favores para serviço de ilumina-
ção abastecimento dagua, esgotos e viação urbana, sujeitando-os á approvação
do Congresso, ou a realizar esse serviço por administração;

6. A estipular, nas concessões que fizer, condições para promover cons-
trucções de casas destinadas aos empregados publicos de que trata o n. 7 do art.
2°, de modo a facilitar-lhes o pagamento em prestações que poderão ser dedu-
zidas de seus vencimentos, si o requerem.

Egualmente promoverá a construcção de casas em condições hygienicas e
de aluguel barato para operarios.

72. A conceder a titulo gratuito, aos actuaes funccionarios estadoaes que
por lei tem residencia obrigatoria na Capital, e que o requererem, um lote de
terreno para construcção de casa ou chacara, antes de serem postos em hasta
publica, assim como transporte e ajuda de custo;

82. A conceder a titulo gratuito, a cada um dos actuaes proprietarios de ca-
sas em Ouro Preto, situadas no perimetro estabelecido para cobrança do im-
posto predial no exercicio de 1900, um lote de terreno para edificação.

Art. 3'. As concessões de lotes gratuitos que não poderão ser contiguos,
terão a clausula de fazerem os concessionarios as edificações dentro de dous
annos depois de approvação da planta da cidade, sob pena de caducidade da
concessão.

Paragrapho unico. Essas concessões só poderão ser pedidas, no prazo de
trinta dias depois de approvada a planta, ao governo, que fará a designação do
lote.

Art. 49• E' licito aos concessionarios de lotes gratuitos cedei-os sob as
mesmas condições com que os possuem.

Art. 59• Para occorrer ás despesas com a execução desta lei, fica aberto ao
governo desde já um credicto de cinco mil contos de réis, podendo lançar mão
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dos saldos da receita, ou fazer as operações de credicto necessarias não exce-
dendo o juro de 6 .1. ao armo.

Não sendo sufficiente esse credicto, o Presidente do Estado solicitará do
Congresso as providencias que julgar necessarias.

Art. 6 9 . Fica determinado o prazo maximo de (4) quatro annos para defini-
tiva transferencia do governo para a nova Capital, podendo, porém, o Presidente
do Estado transferir provisoriamente, desde já, a séde do governo para qualquer
ponto do Estado, si o interesse publico o exigir.

Art. 79• São declaradas sem effeito algum quaesquer concessões de terras
ou preferencias estipuladas para edificações, feita até esta data, que tenham re-
lação com construcção da nova Capital.

Art. 92• A direcção economica e administrativa da Capital do Estado deno-
minada -MINAS- ficará a cargo do Presidente do Estado, emquanto o Congres-
so não deliberar a respeito nos termos da Constituição.

Art. 92 Ficam revogadas as disposições em contrario.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhecimento e
execução desta lei pertencerem, que a executem e façam executar e observar
fielmente como nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.
Paço do Congresso do Estado de Minas Geraes, em Barbacena, aos 17 de

dezembro de 1893.- CHRISPIM JACQUES BIAS FORTES.- MANOEL TEIXEI-
RA DA COSTA. - JOÃO GOMES REBELLO HORTA.

1.1.4. Lei n 2 4, de 16 de setembro de 1902 (*)

Revoga o art. 106 da Constituição do Estado e crea o peculio obrigatorio
ou montepio dos funcciona rios publicos do Estado.

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, de-
cretamos e promulgamos a seguinte lei;

Artigo unico. Fica substituido o art. 106 da Constituição do Estado pelo se-
guinte;

Será creado por lei o peculio obrigatorio ou montepio dos funccionarios
publicos sobre as seguintes bases;

§ 1. A subvenção do Estado, que será fixada annualmente, em caso algum
excederá á contribuição do funccionario. A esta subvenção accresceráo 30% das
custas judiciarias.

() Minas Gerais' de 18/09/1 902.



§ 2. A taxa de juros abonada pelo Estado sobre o peculio, quando o tome
por emprestimo, não excederá de 6% por anrio.

§ 39 . Cessará a subvenção do Estado desde que o peculio do funccionario
possa garantir-lhe pensão correspondente á terça parte de seus vencimentos.

§ 49 A renda resultante do capital formado com as subvenções do Estado
aproveitará ao funccionario no caso de invallidez provada e á sua viuva, filhos
menores ou incapazes e filhas solteiras, revertendo para a caixa geral do peculio,
na falta destes interessados.

§ 5. Serão definidos os casos restrictos em que a parte do peculio resul-
tante das contribuições reverterá á Caixa Geral, não podendo essa reversão ter
logar sendo decorridos tres annos depois da inscripção do instituidor.

§ 6. A subvenção do Estado não se estenderá aos funccionarios interinos,
nem aos que exerçam simples commissão,

§ 79• O peculio poderá ser facultativo para os funcionarios que contarem
mais de cinco annos de serviços, quando for promulgada a presente lei.

§ 8?. Os funccionarios mencionados no paragrapho antecedente, inscre-
vendo-se para a formação do peculio, poderão gosar do maximo da pensão pre-
vista no § 39V, desde que se tornem absolutamente incapazes para o serviço, for-
necendo o Estado os meios para completal-a, si for insufficierite o peculio para
esse fim.

Essa parte supplernentar da pensão cessará com o fallecimento do institui-
dor.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e
execução desta lei pertencerem, que a executem e façam executar e observar fiel
e inteiramente como nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.
Paço do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, em Beilo Hori-

zonte, aos 16 de setembro de 1902.

ANTONIO MARTINS FERREIRA DA SILVA, presidente do Senado.

FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA, presidente da Camara.

CELESTINO SOARES DA CRUZ, 1 9 secretário da Câmara

DR. JOSE' PEDRO DRUMMOND, 1 9 secretario do Senado.

DR. FELIPPE NUNES PINHEIRO. 2 9 secretario da Camara.

DR. AGOSTINHO CESARIO DE FIGUEIREDO CORTES, 2° secretario do
Senado.

Seliada e publicada na Secreta r ia do Congresso Legislativo do Estado de
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Minas Geraes, em BelIo Horizonte, aos 16 de setembro de 1902. - O director. Al-
fredo Furst.

1.1.5. Lei n 9 5, de 13 de agosto de 1903 (')

Modifica a constituição do Estado em relação ao poder judiciario, ao regi-
men municipal e ao regimen eleitoral.

Nós os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, decre-
tamos e promulgamos a seguinte lei modificativa da Constituição do Estado:

Capitulo 1

Do Poder Judiciário

Art. 12. O poder judiciario será exercido:

1. Por um ou mais tribunaes superiores, que forem creados por lei ordina-
ria;

II. Por juizes e jurados nas comarcas e termos.

III. Por juizes de paz eleitos em cada districto.

Art. 22. Os juizes de paz servirão por tempo marcado em lei e não perde-
rão seus logares senão em virtude de sentença.

Art. 3-'. O minusterio publico será organizado por lei ordinaria.

Art. 42• As nomeações dos juizes togados serão sempre precedidas de no-
viciado.

Art. 5. Os juizes de direito não poderão ser removidos senão em alguns
dos casos seguintes:

1. De o requererem;

2. De accesso;

3. De manifesta conveniencia e necessidade de boa administração da jus-
tiça na comarca, verificada, em processo regulado por lei ordinaria, por um tri-
bunal composto dos presidentes do Senado e da Relação e do chefe do muniste-
rio publico

( ) "Minas Geais do 14/08/1903.
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Art. 62. E' mantido o jury para julgamento aos réos de crimes sujeitos á
jurisdicção do Estado, salvas as excepções feitas na Constituição e na lei organi-
ca.

Capitulo lI

Dos Municipios

Art. 79 O periodo ordina rio de duração das funcçôes das camaras munici-
paes será de tres annos, podendo o cidadão eleito renunciar o mandato em
qualquer tempo.

Art. 82. Compete exclusivamente ao Congresso Legislativo do Estado a
creação de districtos administrativos e de paz, bem como a fixação dos seus li-
mites, ficando revogada a competencia respectiva das municipalidades.

Art. 92• Das leis, decisões e actos das camaras municipaes, contrarios á
Constituição e ás leis, haverá recurso para o poder legislativo e para o poder ju-
dicia rio.

Paragrapho unico. Serão determinadas em lei ordinaria os casos e o pro-
cesso dos recursos e a competencia dos dois poderes.

Art. 10. A administração dos municipios ou districtos em que existam
aguas mineraes em exploração, bem como a da Capital do Estado, será confiada
a um conselho electivo e a um Prefeito nomeado pelo governo.

§ 1. A competencia dos conselhos será relativa á decretação da receita e
despesa proprias do municipio ou districto e dos serviços de interesse pura-
mente local, que não contravenham os interesses geraes do Estado, que forem
descriminados em lei.

§ 2. Os recursos e auxilios fornecidos pelo Estado não ficarão sujeitos á
inspecção e deliberação dos conselhos, mas serão applicados pelo Prefeito, na
fôrma das leis e regulamentos do Estado, a cujo governo elle prestará contas.

§ 3Y Sempre que as fontes de aguas mineraes em exploração se acharem
fóra das povoações - séde dos municipios - o regimen instituído por este artigo
poderá não alcançar todo o territorio do respectivo districto, mas somente a por-
ção delle que seja necessaria para a conveniente exploração.

§ 4. Serão administradas por uma só Prefeitura as fontes ou grupos de
fontes existentes no mesmo municipio.

§ 59 • A instituição das Prefeituras será decretada por lei ordinaria. me-
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diante proposta do poder executivo, quando o julgar conveniente aos interesses
do Estado.

Ari. 11. E' da exclusiva competência das municipalidades decretar e arre-
cadar impostos sobre predios urbanos e sobre industrias e profissões.

Art. 12. E' prohibida ás Camaras Municipaes a creação de impostos da
competencia exclusiva da União e do Estado, o bem assim a dos que directa ou
indirectamente recaiam sobre industrias e quaesquer empresas de interesse ge-
ral que gosem de concessão e favores do governo do Estado, - sobre transito
pelo seu territorio de productos de outros municipios e - sobre consumo de ge-
neros produzidos fóra dos respectivos municipios.

Art. 13. A renda do imposto de transmissão de propriedade imrriovel entre
vivos, cuja taxa continuará a ser decretada pelo Congresso do Estado, será divi-
dido egualmente entre os municipios e o Estado.

Art. 14. A tomada de contas das municipalidades será regulada por lei or-
dinaria de modo a assegurar a efficacia do respectivo julgamento.

Capitulo III

Do Regimen Eleitoral

Art. 15. São eleitores os cidadãos brasileiros, maiores de 21 annos que se
alistarem na fôrma da lei.

§ 1°. Não podem alistar-se eleitores:

1 9 . Os mendigos;

2. Os analphabetos;

3. As praças de pret. exceptuados os alunnos das escolas militares de en-
sino superior;

4? Os religiosos, de ordem monastica, companhias, congregações ou
communidades de qualquer denominação, sujeitos a votos de obediencia, regra
ou estatuto, que importe renuncia da liberdade individual.

2? . São inelegiveis os cidadãos não alistaveis.

Art. 16. Nenhum eleitor será preso um mez antes ou quinze dias depois de
qualquer eleição, salvo nos casos de flagrante delicio e de pronuncia por crime
inafiançavel, decretada antes do primeiro prazo.
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Art. 17. São condições de elegibilidade para as camaras municipaes:

1 9 . A edade de 21 annos completos;

2. Saber ler e escrever;

3? Ter dous annos de domicilio e residencia no municipio.

Capitulo IV

Disposições Transitorias

Art. 18. O decennio de que trata o art. 112 da Constituição começará a
correr da data das leis que decretarem a nova divisão administrativa, judiciaria e
politica do Estado.

Art. 19. Ficam revogados os arts. 63, 65, 66, 67; ris. V, VII, IX; 75, ns. V. VII e
XII; 76, 77, 82, 83, 84, 85, paragrapho unico; 86 e 101. da Constituição do Estado,
o art. 2 9 da lei n. 2 de 28 de outubro de 1891, e mais disposições em contrario.

Art. 20. Esta lei entrará em vigor desde a data de sua publicação.
Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e

execução desta lei pertencerem, que a executem e façam executar e observar fiel
e inteiramente como nella se contem.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.
Paço do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, em BelIo Hori-

zonte, aos 13 de agosto de 1903.

CHRISPIM JACQUES BIAS FORTES, presidente do Senado.
JOAQUIM DOMINGUES LEITE DE CASTRO, presidente da Camara.
DR. AZARIAS JOSÉ MONTEIRO DE ANDRADE, 1' secretario da Camara.
DR, JOSÉ PEDRO DRUMMOND, 1 secretario do Senado.
SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA, 2° secretario da Camara.
DR. AGOSTINHO CESARIO DE FIGUEIREDO CORTES, 2 9 secretario do

Senado.
Sellada e publicada na Secretaria do Congresso Legislativo do Estado de

Minas Geraes, em BelIo Horizonte, aos 13 de agosto de 1903.0 director, Alfredo
Furst.

1.1.6. Lei n 9 6, de 27 de julho de 1905. (*)

Modifica a Constituição do Estado de Minas Geraes, com relação aos im-

( 'Minas Gerais" do 2910911905.
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postos de industrias e profissões e predial, e estabelece o processo a seguir-se
na fôrma da Constituição.

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, de-
cretamos e promulgamos a seguinte lei modificativa da Constituição do Estado:

Au. 1'?. São da competencia cumulativa do Estado e do municipio a de-
cretação e arrecadação do imposto de industrias e profissões.

Art. 2'!. Não se comprebendem na disposição do art. 13, da lei addicional n.
5, de 13 de agosto de 1903, as transmissões de que trata o paragrapho unico do
art. 2 da lei addicional n. 2, de zo oe outubro de 1891, que continua em vigor,
pertencendo exclusivamente ao Estado a renda do respectivo imposto.

Art. 3'-'. Continúa a pertencer exclusivamente ao municipio o imposto pre-
dial, que só poderá ser lançado sobre predios situados dentro dos limites das ci-
dades, villas e povoações.

Au. 4". A proposta de reforma da Constituição do Estado, acceita nas duas
Camaras, em sessão ordina ria ou extraordinaria, só poderá ser discutida e vota-
da na sessão ordinaria do anno seguinte, nos termos do art. 121 da Constituição.

§ 1°. Si a proposta for feita pelas camaras municipaes, a discussão terá lo-
gar na sessão ordinaria seguinte á de sua apresentação.

§ 2!. Tanto no primeiro como no segundo caso, não serão recebidas
emendas, em qualquer discussão dos dous turnos, sobre materia não contem-
plada na proposta.

Art 5'. Fcam revogados o ,iit 11 da lei addicional n. 5. de 13 de agosto de
1903, e demais disposições em contrario.

Mandamos, portanto, ás auctoridades, a quem o conhecimento desta lei
pertencer, qui: a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como
nella se contem.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.
Paço do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes. em Beijo Hori-

zonte, aos 27 de julho de 1905

DR. JOSE' PEDRO DRUMOND, presidente do Senado.
J. D. LEITE DE CASTRO, presidente da Camara.
SIMAO DA CUNHA PEREIRA, 1" secretario do Senado.
JOAQUIM BAPTISTA DE ME LLO, 2? secretario do Senado.
AFRANIO DE MELLO FRANCO, 1' secretario da Camara.
LINDOLPHO DE ALME IDA CAMPOS, 2 secretario da Camara.

Publicada nesta Secretaria do Senado, aos 27 de julho de 1905. - O direc-
tor, H. Edmundo Renault
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1.1.7. Lei n 2 7, de 14 de agosto de 1909 (*)

Substitue o art. 104 da Constituição do Estado, salvo o paragrapho unico
do mesmo artigo, que continua em vigor, e restabelece a aposentadoria para os
funccionarios publicos do Estado.

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, de-
cretamos e promulgamos a seguinte lei:

Art. 1 9 . Fica substituido o art. 104, da Constituição do Estado, salvo o para-
grapho unico do mesmo artigo, que continua em vigor, pelo seguinte:

1. Os funccionarios publicos que contarem mais de dez annos de serviços
serão aposentados pelo Presidente do Estado, si o requererem, no caso de inva-
lidez provada ou presumida.

II. Provar-se-á a invalidez em exame medico feito perante o juiz de direito
da comarca da Capital do Estado, ou de outra, a juizo do governo, que nomeará
para peritos tres profissionaes.

O exame será julgado por sentença, ouvido o ministerio publico, com re-
curso voluntario para o Tribunal da Relação.

III. Presumir-se-á a invalidez, provando o funccionario, pelos meios de
direito, ter mais de sessenta e cinco annos de edade ou trinta e cinco de serviços,
na forma do n. VIII.

IV. Não poderão ser aposentados os funccionarios que não tiverem as-
sentamento em folha, os que exercerem os cargos transitorios de comissão e os
que somente receberem salarios, vencimentos diarios ou gratificações.

V. Computar-se-á para aposentadoria:

a) O tempo de serviço prestado no exercicio de cargos provinciaes ou es-
tadoaes, da Provincia e Estado de Minas Geraes, excluidos os mencionados no
numero antecendente.

b) O tempo de serviço prestado por íunccionarios effectivos no exercicio
de cargos geraes antes da promulgação da Constituição do Estado, que para
outros fins lhes tenha sido ou deva ser contado em virtude de lei anterior a esta.

VI. Na liquidação do tempo de serviço, que se fará de conformidade com a
legislação em vigor, descontar-se-ão as interrupções de exercicio em virtude de
licença, ou por outro motivo, por mais de seis mezes em cada quatriennio.

VII. A aposentadoria será concedida com o ordenado ao funccionario que

ri Minas Gerais de 16- 17108/1909.
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tiver trinta ou mais annos de serviços; com o ordenado proporcional ao que tiver
menor tempo.

Os vencimentos dos funccionarios, para todos os effeitos de direito, serão
divididos em tres partes eguaes, constituindo duas o ordenado.

VIII. Ao funccionario que contar mais de trinta e cinco annos de serviços
poderá o presidente do Estado conceder a aposentadoria com todos os venci-
mentos.

IX. Os vencimentos da aposentadoria, que não poderão ser melhorados,
serão os do cargo que o funccionario estiver occupando ao tempo em que a re-
querer, si nelle tiver tres annos do serviços liquidos (VI); no caso contrario, os do
cargo anteriormente occupado.

X. A accoitação de commissão ou emprego effectivo municipal, estadoal
ou federal remunerado, importará á renuncia das vantagens da aposentadoria.

XI. As disposições desta lei, quanto aos requisitos para a aposentadoria, ao
tempo de serviços, a natureza destes e aos vencimentos só poderão ser altera-
das, observando-se as dos arts. 121, da Constituição do Estado, e 4° da lei addi-
cional n. 6, de 27 de julho de 1905.

Art. 22. O funccionario publico que, em acto de exercicio do respectivo car-
go, ficar impossibilitado de continuar a exercer o mesmo cargo, ou outro, não
obstante não contar dez annos de serviço, poderá ser aposentado com uma terça
parte dos vencimentos.

Art. 39• Nos vencimentos do funccionario que, na data da vigencia desta
lei, não tiver completado trinta annos de exercicio, não será computada, para
aposentadoria, a gratificação acldicional. "pro labore" a que se referem os arts.
256, da lei n. 375, de 1903, e 1° da lei n. 425, de 17 de agosto de 1906.

Art. 49• A verificação da invalidez dos magistrados e liquidação do tempo
de serviço far-se-ão na forma da respectiva legislação em vigor.

Art. 59• Esta lei entrará em vigor desde a data de sua publicação.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e
execução desta lei pertencerem que a executem e façam executar e observar tiél
e inteiramente como nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.

Sala das sessões do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, aos 14 de agosto de 1909.

JOSE' PEDRO DRUMMOND, presidente do Senado.
ANTONIO DO PRADO LOPES PEREIRA, presidente da Camara.
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GOMES FREIRE DE ANDRADE, 1 9 secretario do Senado.
CAMILLO AUGUSTO MARIA DE BRITO, 2 9 secretario do Senado.
ZOROASTRO RODRIGUES DE ALVARENGA, 1 9 secretario da Camara.
AMERICO FERREIRA LOPES, 2 secretario da Camara.

Seilada e publicada na Secretaria do Congresso Legislativo do Estado de
Minas Geraes, em Belio Horizonte, aos 14 de agosto de 1909. - O director, Al-
fredo Furst

1.1.8. Lei n 9 8, de 12 de setembro de 1913 (*)

Revoga o art. 107 da Constituição do Estado

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, de-
cretamos e promulgamos, a seguinte lei:

Artigo unico. Fica revogado o art. 107, da Constituição do Estado, de 15 de
junho de 1891.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e
execução desta lei pertencerem, que a executem e taçam executar e observar fiel
e inteiramente como nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.
Sala das sessões do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, em

Beilo Horizonte, 1 9 de setembro de 1913.

LEVINDO FERREIRA LOPES, presidente do Senado.
EDUARDO CARLOS VILHENA DO AMARAL, presidente da Camara.
DR. JOSÉ PEDRO DRUMMOND, 1° secretario do Senado.
JOSÉ VIEIRA MARQUES, 1' secretario da Camara.
GOMES FREIRE DE ANDRADE, 2 9 secretario do Senado.
JOSÉ ALVES FERREIRA E MELLO. 2 9 secretario da Camara.

Publicada nesta Secretaria do Senado, 12 de setembro de 1913. - O direc-
tor, Antonio Augusto Pereira da Costa.

1.1.9. Lei n°9, de 12 de agosto de 1916 (*)

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, de-
cretamos e promulgamos a seguinte lei:

Art. 1 9 . O Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, publicada

(')Minas Gerais" (10 0310911913.

(")lAinas Gerais de 0310811916.
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esta lei, poderá rever a divisão administrativa do territorio que foi objecto de liti-
gio com o Estado do Espirito Santo e a dos municipios limitrophes, para os fins
do art. 67, § 12 , da Constituição Estadoal.

Paragrapho unico. O decennio estabelecido no art. 112 da Constituição
continuará a ser contado da data da publicação da lei n. 556, de 30 agosto de
1911, de conformidade com o art. 18, da lei addicional n. 5, de 13 de agosto de
1913.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e
execução desta lei pertencerem que executem e façam executar e observar fiel e
inteiramente como riella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.
Sala das sessões do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, em

Belio Horizonte. 1 9 de agosto de 1916.

O presidente do Senado, CHR$SPIM JACQUES BIAS FORTES.
O presidente da Camara, ODILON B. MARTINS DE ANDRADE.
O 12 secretario do Senado, LEVINDO EDUARDO COELHO.
O 12 secretario da Camara, LEOPOLDO DE LUNA.
022 secretario do Senado, CAMILO AUGUSTO MARIA DE BRITO.
02 9 secretario da Camara, PAULO PINHEIRO DA SILVA.

Seliada e publicada na Secretaria do Congresso Legislativo do Estado de
Minas Geraes, em BelIo Horizonte, 12 de agosto de 1916. - O director, José Au-
gusto de Pausa Santos.

1.1.10. Lei n 2 10, de 14 de setembro de 1920 (*)

Reforma Constitucional

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, de-
cretamos e promulgamos a seguinte lei:

Art. iv. Fica substituido o art. 11 da Constituiçáo, pelo seguinte:

Art... O Congresso se reunirá no dia 14 de julho de cada anno, si a lei não
designar outro dia, independentemente de convocação e funccionarã durante
dois mezes a datar de sua abertura, podendo ser suas sessões prorogadas e
adiadas, ou ser convocado extraordinariamente.

Art. 29 . Acrescente-se ao art. 20, em seguida ás palavras - "favores da
União ou do Estado" - o seguinte:

(') Minas Gerais" de 1510911920.
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Art... nem figurar perante a administração como advogados dos referidos
bancos, companhias ou empresas.

Art. 3'-'. Substitua-se o art. 41, pelo seguinte:

Art... O veto só poderá ser parcial quando a parte vetada e a sanccionada
nao forem mutuamente dependentes e connexas, de maneira que, com a sua
separação, a parte sanccionada continue a ser um acto intelligivel e completo,
correspondendo, em conjuncto, á intenção e propositos do Congresso.

Art. 4? Ficam substituidos os ns. IV e V do art. 66, pelo seguinte:

Somente os doutores e bachareis em direito poderão ser nomeados pro-
motores de justiça e juizes togados, precedidas sempre de noviciados as nomea-
ções destes.

Art. 59• E' substituido o n. XIV do art. 66, pelo seguinte: E' prohibido con-
ceder ou renovar provisões de advogados e cartas de solicitador.

Paragrapho unico. Poderão ser renovadas:

a> as provisões expedidas ha mais de 35 annos e as daqueiles que tenham
exercido, por nomeação do governo, as funcções de promotor de justiça;

b) as demais provisões, por tempo e nas condições determinadas em lei
ordiriaria, para comarcas onde não existam, além do promotor de justiça, mais
de dois advogados formados.

Art. 6. Substituam-se no n. V, do art. 74, as palavras - "tres annos", por
quatro annos.

Art. 72• Accrescente-se ao n. XIV do art. 74, "in fine" o seguinte: nem crear
empregos vitalicios, nem conceder aposentadorias ou pensões.

Art. 39, Accrescente-se ao art. 74 o seguinte numero:

XV - Nenhum municipio poderá consignar em orçamento ou despender
mais de 25% de sua renda ordinaria com subsidio, porcentagens e vencimentos
de pessoal, não incluidos os professores municipaes, sob pena de ficarem os in-
fractores pessoalmente responsaveis pelo excesso.

Art. 9'-'. Substitua-se o art. 76 pelo seguinte:

Art... Fica creado um tribunal para a tomada de contas das municipalida-
des, cabendo á lei ordinaria determinar o numero dos seus membros, bem como
a sua organização e funccionamerito.
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§ 1. Os membros do Tribunal que serão eleitos pelas municipalidades,
embora não vitalicios, só perderão os seus cargos nos casos determinados pela
lei ordinaria que o organizar.

§ 2'. As despesas com o Tribunal serão custeadas pelo Estado e pelas mu-
nicipalidades, concorrendo cada qual com a quota que fôr determinada em lei.

Art. 10. Ficam supprimidas do art. 109 as palavras "ou presumida".

Art. 11. Fica supprimido o § 2 do art. 109.

Art. 12. Substitua-se a alinea do § 6" do art. 109, pelo seguinte:

Os vencimentos dos íunccionarios, para os efíeitos da aposentadoria, se-
rão divididos em tres partes, constituindo duas o ordenado e a terceira a gratifi-
cação pro labore.

Art. 13. Substitua-se o § 7'-' do art. 109 pelo seguinte:
Em caso algum a aposentadoria será concedida com a gratificação pro la-

bore.

Art. 14. Substitua-se o § 90 do art. 109 pelo seguinte:
A acceitação de commissão ou de cargo remunerado municipal, estadual

ou federal; ou o exercicto das funcções de procurador de partes, importará a re-
nuncia das vantagens da aposentadoria.

Art. 15. Substitua-se o § 10 do art. 109, pelo seguinte:
O funccionario publico que se invalidar por accidente no exercicio do car-

go, de modo a não poder exercer o mesmo ou outro, poderá ser aposentado
com a metade do ordenado, ainda que não conte dez annos de exercicio.

Ari, 16. Accrescente-se ao art. 109 o seguinte paragrapho: O governo cas-
sará a aposentadoria desde que verifique não ser invalido o funccionario ou não
ter elIa sido concedida regularmente.

Art. 17. Fica substituido o n. 2 do ao. 120 pelo seguinte:
A exiqencia do diploma de escola normal para a investidura do magisterio,

excepto para as escolas ruraes.

Ari. 18. Substitua-se o art. 122 pelo seguinte:

Art... As licenças remuneradas só darão direito á percepção de metade dos
vencimentos, só podendo ser concedidos mediante prova de molestia, proce-
dendo-se á inspecção medico sempre (pie fór julgado conveniente.

Nenhum funccionario poderá qosar de mais de um anuo de licença remu -
nerada.

Art. 19. Accrescente-se ás disposições geraes o seguinte:
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Art... Não ha outros funccionarios vitalicios além dos desembargadores,
juiz de direito, membros dos tribunaes superiores creados pela Constituição e
aqueiles serventuarios de justiça que forem declarados em lei.

Paragrapho. Os professores de ensino normal, secunda rio e superior, em-
bora não vitalicios, só perderão os seus cargos no caso de incapacidade physica
ou moral, regularmente apurada, ou na hypothese de extincção do instituto ou
suspensão da cadeira em que professarem.

Poderão ser removidos de cadeira ou de estabelecimento, sempre que for
conveniente ao ensino.

Paragrapho. A' lei ordinaria cumpre estabelecer as condições de estabili-
dade dos juizes inferiores e do ministerio publico.

Paragrapho. Os demais funccionarios são livremente demissiveis pelo go-
verno, independentemente de qualquer processo.

Art. 20. Accrescente-se ás disposições transitorias o seguinte:

E' auctorizada a revisão da divisão municipal politica e judiciaria do Esta-
do, guardado o disposto no art. 115 e paragrapho unico quanto a sua duração e
curso de decennio.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrario.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e
execução desta lei pertencerem, que a executem e a façam executar e observar
fiel e inteiramente como nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.

Sala das sessões do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 14 de setembro de 1920.

O presidente do Senado. LEVINDO FERREIRA LOPES.
O presidente da Camara. ADOLPHO RIBEIRO VIANNA.
O 1 2 secretario do Senado, DIOGO DE VASCONCELLOS.
O 12 secretario da Camara, MONSENHOR JOÃO MARTINHO DE ALMEIDA.
O 22 secretario do Senado. CAMILLO DE BRITO.
O 22 secretario da Camora, EULER COELHO.

Sellada e publicada na Secretaria do Congresso Legislativo do Estado de
Minas Geraes, cm Bello Horizonte, 14 de setembro de 1920. - O director, José
Augusto de Paula Santos.



70

1.1.11. Lei n 9 11, de 7 de agosto de 1926 (*)

Reforma Constitucional

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, de-
cretamos e promulgamos a seguinte lei:

Art. 19. Substitua-se o 22 do art. 49, da Constituição, pelo seguinte:

§ 2 9 Dando-se vaga do presidente, será "eleito dentro de 90 dias o substi-
tuto que exercerá o mandato por quatro annos."

Art. 2 9 . Ao art. 49, accrescente-se:

§ 32 , No caso do paragrapho anterior o "Vice-Presidente concluirá seu
mandato "sendo eleito o substituto pelo tempo que restar ao Presidente com
quem tiver de servir"

Art. 3-. Substitua-se o art. 50 por:

Art. 50. O periodo presidencial durará quatro annos, não podendo ser ree-
leito o Presidente, nem o Vice-Presidente, que houver exercido a Presidencia
dentro dos ultimos doze mezes.

Art. 4'-. Suprima-se o - paragrapho unico do art. 51.

Art. 59, Substitua-se o art. 63 pelo seguinte:

"Art. 63. O poder judiciario será exercido por um ou mais tribunaes, juizes
e jurados, na fôrma que a lei determinar."

Art. 6. Accrescente-se ao art. 80:

"e o de novos e velhos direitos".

"Paragrapho unico. A isenção de impostos concedida a empresas ou so-
ciedades não aproveitará ás pessoas dos seus directores, agentes ou emprega-
dos nem a terceiros que com ellas tiverem transacção,"

Art. 79, Ao art. 82 accrescente-se o seguinte:

-§ 39 , A quota pertencente ás Camaras Municipaes não poderá ser por eI-
las aggravada, sob qualquer titulo"

Art. 8. Substitua-se o art. 99, pelo seguinte:

(*)*Minas  Gerais do 09- 0I08lI926.
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"Art. 99. O Presidente e Vice-Presidente do Estado serão eleitos por suf-
fragio directo e maioria absoluta dos votos recebidos."

§ 12. A eleição realizar-se-á no primeiro domingo do ultimo semestre do
periodo presidencial, procedendo-se na Capital á apuração dos votos recebidos
nas secções eleitoraes.

" 2. O Congresso fará a apuração na sua primeira sessão ordinaria si
houver tempo.

No caso contrario, se reunirá para esse fim noventa dias depois da elei-
çao.'

Substitua-se no art. 99:
"O 22 por - § 3 2 eo §3'-'- por §4°."

Art. 99 Addite-se:

"Art... A concessão de aposentadoria aos funccionarios publicos que ao ser
promulgada a lei addicional n. 10, de 14 de setembro de 1920, contavam mais de
dez annos de serviço effectivo, será regulada pelas disposições da lei n. 7, de 14
de agosto de 1909, ficando, porém, a concessão da aposentadoria por invalidez
presumida, a juizo do governo, que pesará sua oportunidade."

"Art... A acceitação de commissão ou de cargo remunerado municipal, es-
tadual ou federal, bem como o exercicio de qualquer serviço remunerado de or-
dem privada, importarão a renuncia das vantagens de aposentadoria, sem di-
reito de voltar ao emprego deixado pelo funccionario."

Art. 10. O art. 66, § 9, n. 3, ficará assim redigido:
"de manifesta conveniencia ou necessidade da boa administração da justi-

ça na comarca, verificada em processo regular por lei ordinaria, por um tribunal
composto do presidente do Tribunal da Relação e de dois desembargadores, de-
signados de tres em tres annos pelo Presidente do Estado."

Art. 11. No art. 74, elimine-se todo o "n. 1".

Art. 12. Accrescente-se ao art. 83:

"entre as quaes a industria agricola."

Art. 13. Addite-se:

"Art... Sempre que as Camaras Municipaes votarem impostos prohibitivos
ou manifestamente contrarios á constituição e ás leis, qualquer contribuinte
prejudicado poderá recorrer para o Presidente do Estado contra cobrança dos
mesmos dentro do prazo de 30 dias depois de publicada a lei.
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" 1.0 recurso terá effeito suspensivo e sobre elIe o Presidente do Estado
proferirá decisão dentro de 30 dias, depois de chegar á Secretaria do Interior o
processo".

" 2. Sendo dado provimento ao recurso o Presidente do Estado o enca-
minhará ao Congresso para que decida definitivamente, importando o silencio
deste, durante a sessão, em ratificação do acto do Presidente do Estado".

"Art... A ausencia do membro do Congresso durante urna sessão legislati-
va, sem licença da respectiva Camara, importa, ipso facto, a perda do mandato".

" 1'-. Perde egualmente o mandato, salvo motivo justificado, a juizo da
respectiva Camara, o membro do Congresso que não tornar posse na primeira
sessão da legislatura para que foi eleito".

" 2. No caso deste artigo e do § 1 v .. o presidente da Camara respectiva
fará immediatamente a devida communicação ao Presidente do Estado, para
que marque nova eleição".

"Art... Os membros do Congresso perceberão subsidio desde a data do re-
conhecimento".

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario.
Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e

execução desta lei pertencerem, que a executem e a façam executar e observar
fiel e inteiramente como nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.

Sala das sessões do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Hori?onte, aos 7 de agosto de 1926.

O Presidente do Senado, DIOGO LUIZ ALMEIDA PEREIRA DE VASCON-
CELLOS.

O Presidente da Camara, EULLER DE SALLES COELHO.
O 10 Secretario do Senado, OLYMPIO JULIO DE OLIVEIRA MOURAO,
O 1'.' Secretario da Camara, CLAUDEMIRO ALVES FERREIRA.
O 2" Secretario do Senado, GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS.
02 0 Secretario da Camara, ARGEMIRO DE REZE NDE COSTA.

Registrada e publicada na Secretaria do Congresso Legislativo do Estado
de Minas Geraes, em BeIlo Horizonte, 7 de agosto de 1926, O director, José Au-
gusto de Paula Santos.
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1.1.12. Lei n 2 12, de 17 de setembro de 1928 (*)

Reforma Constitucional

Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, de-
cretamos e promulgamos a seguinte lei:

Art. 12. Substitua-se o § 10 do artigo 39 da Constituição pelo seguinte:

"Art. 39
§ 10. Em tempo de paz qualquer pode entrar no territorio do Estado, ou

deile sahir, com a sua fortuna e bens.

Art. 2'. Substitua-se o § 17 do artigo 32 pelo seguinte:

"Art. 39
§ 17. O direito de propriedade mantem-se em toda sua plenitude, salvo a

desapropriação por necessidade ou utilidade publica, mediante indemnização
previa.

a) As minas pertencem ao proprietario do solo, salvo as limitações estabe-
lecidas por lei, a bem da exploração das mesmas.

b) As minas e jazidas mineraes necessarias á segurança e defesa nacio-
naes, e as terras onde existirem, não podem ser transferidas a extrangeiros.

Art. 32• Substitua-se o § 20 do artigo 39, pelo seguinte:

"Art. 39
§ 20. Dar-se-á "habeas corpus" sempre que alguem soflrer ou se achar em

imminente perigo de soffrer violencia por meio de prisão ou constrangimento
iliegal em sua liberdade de locomoção."

Art. 4-. Substitua-se o artigo 11 pelo seguinte:
"Art. 11. O Congresso reunir-se-á, independentemente de convocação, no

dia primeiro de agosto da cada anno, si a lei não designar outro dia, e funccio-
nará dois mezes da data da abertura, podendo ser prorogado, adiado ou convo-
cado extraordinariamente."

Art. 59• Substitua-se o artigo 50 pelo seguinte:
"Art. 50. O periodo presidencial durará quatro annos, não podendo ser re-

eleito o presidente e nem eleito o vice-presidente que houver exercido a presi-
dencia dentro dos ultimos doze mezes."

Art. 6'. Substitua-se o art. 62 pelo seguinte:

() "Minas Geais do 17- 1810911928.
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"Art. 62. E' requisito essencial para nomeação de Secretario do Estado es-
tar na posse dos direitos de cidadão brasileiro."

Art. 79 , Substitua-se o n. Xl do art. 74, pelo seguinte:
"Art. 74

Xl As camaras municipaes não poderão comminar penas de mais de qui-
nhentos mil réis de multa e quinze dias de prisão, podendo ser esta commutada
em multa correspondente."

Art. 8. Substitua-se o artigo 79, pelo seguinte:
"Art. 79. O Congresso, em suas leis, não poderá onerar os municipios com

despesas de qualquer ordem, salvo para fins de instrucção primaria e hygiene.

§ 1. Em caso algum poderá recahir sobre os municipios, mesmo consi-
derados esses dois serviços, onus maior de dez por cento sobre a arrecadação
annual de sua receita, deduzida desta, para os effeitos da porcentagem, a quota
destinada ao serviço de divida municipal.

§ 29 As leis a que se refere este artigo deverão exceptuar desse onus o
municipio que despender, nos referidos serviços, importancia correspondente
áquella porcentagem e os tenha organizado de accordo com as leis e regula-
mentos do Estado.

Art. 99 . Supprima -se o artigo 93.

Art. 10. Substituam-se os artigos 96 e 98 pelo seguinte:
"Ari... São condições de elegibilidade para o Congresso Estadual.

1 9 ) Estar na posse dos direitos de cidadão brasileiro e ser alistavel eleitor
nos termos da Constituição Federal;

29 ) Para a Camara, a edade de vinte e um arinos completos, quatro annos
de cidadania brasileira e dois de domicilio e residencia no Estado;

39) Para o Senado, a edade de trinta e cinco annos completos, seis annos
de cidadania brasileira e quatro de domicilio e residencia no Estado.

Paragrapho unico. O Congresso declarará em lei especial os casos de in-
compatibilidade eleitoral."

Ari. 11. Substituam-se os § 1 e 2 do artigo 99 pelo seguinte:
"Art. 99
§ 1. A eleição realizar-se-á no primeiro domingo do quarto mes anterior

ao termino do periodo presidencial.

§ 2. 0 Congresso fará a apuração em sua primeira sessão ordinaria. si
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houver tempo, observando a disposição do art. 13. No caso contrario, reunir-se-
á para esse fim noventa dias depois da eleição.

Art. 12. Substitua-se o artigo 100 pelo seguinte:
"Art. 100. São condições de elegibilidade para os cargos de presidente e

vice-presidente do Estado:

1) Ser brasileiro nato;
II) Estar na posse dos direitos politicos;
III) Ter mais de trinta e cinco annos de edade;
IV) Ter dez annos de domicilio e residencia no Estado e nelle ser domici-

liado e residir na data da eleição".

Art. 13. Substitua-se o artigo 92 da lei addicional n. 11, de 7 de agosto de
1926, pelo seguinte:

"Art. 92 • Addite-se:
Art... A concessão de aposentadoria aos funccionarios publicos que ao ser

promulgada a lei addicional n. 10, de 14 de setembro de 1920, contavam mais de
dez annos de serviço effectivo, será regulada pelas disposições dos artigos 109 e
110 da Constituição e pelo artigo 13 de suas disposições transitorias, ficando,
porém a concessão da aposentadoria, por invalidez presumida, a juizo dc gover-
no.

Art... A acceitação de commissão ou de cargo remunerado municipal, es-
tadual ou federal, suspende as vantagens da aposentadoria, as quaes somente
poderão ser restabelecidas mediante novas provas de invalidez, nos termos da
legislação ordinaria."

Art. 14. Substitua-se a letra a do 42 do artigo 109 da Constituição pelo
seguinte:

"Art. 109.
§ 42

a) O tempo de serviço publico prestado no exercicio de cargos provinciaes
ou estaduaes, em Minas Geraes."

Art. 15. Substitua-se o artigo 13, das disposições transitorias, pelo seguin-
te:

"Art. 13. Nos vencimentos do funccionario que completar trinta e cinco
annos de serviço, será incorporada, para aposentadoria, a gratificação addicional
que estiver percebendo, ex-vi dos artigos 256, da lei n. 375. de 1903 e 1 9 , da lei n.
425, de 1906."

Art. 16, Substitua-se a ultima parte do artigo 13 da lei addicional n. 11, de 7
de agosto de 1926, pelo seguinte:

"Art. 13. Addite-se:
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Art... Os membros do Congresso perceberão o subsidio desde o dia da
instaliação, salvo os que até essa data não tiverem prestado o compromisso, que
o perceberão da data da posse."

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrario.
Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e

execução desta lei pertencerem, que a executem e a façam executar e observar
fiel e inteiramente como neila se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado de Minas Geraes.

Sala das sessões do Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, aos 17 de setembro de 1928.

O presidente do Senado, OLEGARIO DIAS MACIEL.
O presidente da Camara, PEDRO MARQUES DE ALMEIDA.
O 12 secretario dc Senado, OLyMPIO JULIO DE OLIVEIRA MOURÃO.
O 1 secretario da Camara, JOÃO TAVARES CORRÊA BERALDO.
O 2 9 secretario do Senado, GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS.
O 2 9 secretario da Camara, WASHINGTON FERREIRA PIRES.

Publicada e registrada na Secretaria da Camara dos Deputados, em BeIlo
Horizonte, aos 17 de setembro de 1928. - O director da Secretaria, Castorino
Magalhães.



2. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Promulgada em 30 de julho de 1935.



160

Municipal conceder isenções e subvenções para serviços de interêsse público.

Parágrafo único. Sômente é permitido ao Município perdoar dívida ativa
nos casos de calamidade pública ou notória pobreza do contribuinte, devendo
a lei respectiva ser aprovada por dois terços dos Vereadores.

Art. 101.0 Estado não intervirá no Município, salvo para lhe regularizaras
finanças, quando:

- verificar-se impontualidade no serviço de empréstimos garantido pelo
Estado;

II - deixar o Município de pagar, por dois anos consecutivos, sua dívida
fundada.

Art. 102. A intervenção, que se efetuará mediante representação do Tribu-
nal de Contas ou de qualquer Vereador, será determinada em lei, que lhe fixará
amplitude e condições de execução.

§ 1° O Governador executará a intervenção, nomeando o Interventor com
aprovação da Assembléia Legislativa.

§ 2° O Interventor, por intermédio do Governador, prestará contas de sua
administração à Assembléia Legislativa.

Art. 103. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades municipais,
afastadas em consequência dela, voltarão ao exercício dos cargos.

TÍTULO VIII

DA DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS

Art. 104. Compete ao Estado:

- decretar impostos sôbre:

a) a propriedade territorial rural;

b) transmissão de propriedade causa-mortis;

c) transmissão de propriedade imobiliária inter-vivos e sua incorporação
ao capital de sociedades;

d) vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores, inclu-
sive industriais, isenta, porém a primeira operação do pequeno produtor, con-
forme o definir a lei;
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diretamente, se não refira aos seus serviços, salvo acôrdo com o Estado ou com
Municípios, em casos de interêsse comum;

II - remunerar, ainda que transitôriamente, funcionário federal ou esta-
dual, que nêle tenha exercido, salvo acôído com a União ou o Estado;

III - permitir que oficinas de sua propriedade imprimam jornais ou pros-
pectos de feição partidária:

IV - permitir que estações radio-emissoras de sua propriedade façam pro-
paganda político-partidária;

V - contrair empréstimos, cujos serviços de juros e amortização absorvam
mais de quarta parte da média da arrecadação nos três últimos anos, levando-se
em conta, para o cálculo, a renda líquida provável dos serviços de caráter produ-
tivo, quando o empréstimo se destinar à execução dêstes.

§ 12 Depende de aprovação da Assembléia Legislativa, quando incidir em
serviço de caráter permanente, o acârdo a que se refere o número 1.

29 O município não poderá contrair empréstimos externos sem prévia
autorização do Senado Federal.

Art. 95. Os Municípios da mesma região, pelo voto de dois terços dos
membros componentes das respectivas Câmaras, poderão agrupar-se, consti-
tuindo-se em pessoa jurídica, para instalação, exploração e administração de
serviços comuns.

Art. 96. Mediante licença da Assembléia Legislativa, poderão os Municípios
firmar acórdo para modificar seus limites.

Art. 97. É facultado ao Município, pelo voto de dois terços dos Vereadores,
requerer à Assembléia Legislativa sua anexação a outro.

Parágrafo único. O Município criado ou aumentado com área desmembra-
da de outro será responsável pela quota-parte das obrigações do Município
desfalcado, quando comprovadamente aplicada na área desmembrada.

Art. 98. O Município despenderá, no mínimo, vinte por cento da renda
proveniente dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 99. O Município terá sômente os encargos que lhe competirem em
virtude de sua atividade administrativa e os previstos na Constituição Federal,
não podendo o Estado atribuir-lhe outros, nem obrigá-lo a despesas sem lhe
proporcionar os meios.

Art. 100. Só com o voto de dois terços de seus membros poderá a Câmara
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Parágrafo único. Na primeira reunião, que se realizará até o dia quinze de
fevereiro, tomará contas ao Prefeito, deliberando sôbre elas e, na segunda, que
se verificará na última quinzena de outubro, votará o Orçamento.

Art. 91. O Prefeito perderá o cargo nos seguintes casos:

- quando não apresentar contas documentadas ou não obtiver sua apro-
vação por motivo de emprêgo ilícito dos dinheiros públicos;

II - quando se utilizar, em proveito próprio, ou de terceiros, dos bens pu-
blicos;

III - quando atentar contra a probidade na administração, ou a lei orça-
mentária;

IV - quando atentar contra o livre exercício dos poderes da Câmara Muni-
cipal;

V - quando atentar contra o gôzo e o exercício dos direitos políticos indivi-
duais e sociais;

VI - quando vier a residir fora da sede do Município, ou dêle se ausentar
(art. 88).

§ 1 9 A decisão será proferida pela maioria absoluta da Câmara Municipal,
com recurso do Prefeito, ou de qualquer Vereador, para o Tribunal de Contas,
(números 1, II e III) ou para a Assembléia Legislativa, (números IV, V e VI), sem-
pre com efeito suspensivo.

§ 2 9 A perda do cargo não prejudicará o processo e punição, se o ato cons-
tituir crime de responsabilidade.

Art. 92. A Câmara Municipal reunir-se-á, extraordinariamente, quando
convocada, com prévia declaração de motivos:

- pelo seu Presidente;

li - por solicitação do Prefeito;

III - por iniciativa de um têrço dos Vereadores.

Art. 93. A lei estabelecerá um órgão técnico, que prestará assistência à ad-
ministração municipal, quando solicitada.

Art. 94. É vedado ao Município, além do que dispõe a Constituição Federal:

- desviar qualquer parte de suas rendas para aplicação que, direta ou in-
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dêste, dentro dos limites determinados em lei, e, em proporção com a renda do
exercício anterior, será fixado pela Câmara Municipal, no último ano de cada pe-
ríodo.

Parágrafo único. O Vereador poderá receber ajuda de custo a ser fixada
em lei e correspondente ao comparecimento às reuniões ordinárias da Câmara
Municipal.

Art. 87. O número de Vereadores será ímpar, limitado o mínimo a sete e o
máximo a quinze, salvo na Capital, onde será de vinte e um.

Art. 88. O Prefeito residirá na sede do Município, dêle não podendo au-
sentar-se, sem prévia licença da Câmara Municipal, por mais de quinze dias con-
secutivos. Na sua ausência e impedimento, será substituído pelo Vice-Prefeito, e
êste, pelo Presidente da Câmara.

Parágrafo único. No caso de vaga ou impedimento do Vereador, servirá o
suplente.

Art. 89. Compete ao Prefeito:

- representar o Município;

II - executar as leis e resoluções da Câmara Municipal;

III - apresentar à Câmara projetos de leis e resoluções, bem como, até
trinta de setembro de cada ano, a proposta justificada do Orçamento para o
exercício imediato;

IV - publicar, por editais e pela imprensa local, onde houver, as leis, reso-
luções, orçamentos, tabelas de impostos, lançamentos para cada exercício e,
mensalmente, balancete da Receita e da Despesa e a relação discriminativa dos
pagamentos.

V - prestar contas à Câmara na primeira reunião de cada ano;

VI - manter e zelar o patrimônio do Município;

VII - sancionar e promulgar, dentro de oito dias, contados do recebimento,
os projetos de leis, ou vetá-los, devolvendo-os à Câmara. Decorrido o prazo,
sem sanção nem veto, ou confirmado o projeto vetado, por dois terços dos Ve-
readores, o Presidente da Câmara promulgará o ato e o fará publicar.

VIII - prestar, quando solicitado pela Câmara Municipal, informações sôbre
atos da administração.

Art. 90. A Câmara Municipal reunir-se-á, pelo menos, duas vêzes por ano.
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- população mínima de dez mil habitantes;

II - renda anual mínima de cem mil cruzeiros;

- existência, na sede, de, pelo menos, duzentas moradias, edifícios com
capacidade e condições para o Govêrno Municipal, instrução pública, põsto sa-
nitário e matadouro, bem como terreno para cemitério.

Parágrafo único. Satisfeitas as condições, é obrigatória a criação do Muni-
cípio.

Art. 81. São condições essenciais para a criação do Distrito:

- população mínima de três mil habitantes;

II - rerda anual mínima de dez mil cruzeiros;

III - existência, na sede, de, pelo menos, cinqüenta moradias, edifícios para
instrução e terreno para cemitério.

Art. 82. Os Municípios, inclusive o da Capital, e os das estâncias hidromi-
nerais naturais, mesmo quando beneficiados pelo Estado, ou pela União, são
autónomos em tudo que respeite a seu peculiar interêsse e, especialmente,
quanto:

- à escolha, por votação direta e secreta, do Prefeito, Vice-Prefeito e dos
Vereadores;

II - à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e aplicação
de suas rendas;

III - à organização dos serviços públicos locais.

Art. 83. Serão nomeados pelo Governador os Prefeitos dos Municípios que
a lei federal declarar bases militares de excepcional importância para a defesa
externa do País.

Art. 84. A administração do Município compete, em sua função deliberati-
va, à Câmara Municipal e, em sua função executiva, ao Prefeito.

Ari. 85. Observada a coincidência de seu término, será de quatro anos o
mandato cio Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.

Parágrafo único. É vedada a reeleição do Prefeito.

Art. 86. Os cargos de Vereador e de Vice-Prefeito, considerados serviço
público relevante, são gratuitos, sendo remunerado o de Prefeito. 0 subsidio
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Art. 75. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante
concurso de provas. Após dois anos de exercício não poderá o Promotor de
Justiça ser demitido senão em virtude de sentença judiciária, ou processo admi-
nistrativo em que se lhe faculte ampla defesa. Sua remoção sômente poderá ve-
rificar-se mediante representação motivada do Procurador Geral do Estado,
com fundamento em conveniência do serviço.

1° A promoção dos promotores de justiça e dos curadores far-se-á de
entrância a entrância, por antigüidade e por merecimento, alternadamente e, no
segundo caso, dependerá de lista tríplice, organizada por uma comissão de que
participará o Procurador Geral e que será regulada por lei.

§ 2 9 A lista tríplice de merecimento, organizada pela Comissão prevista no
parágrafo anterior, para acesso ao cargo de Subprocurador Geral, compor-se-á
de nomes escolhidos dentre os promotores e curadores de qualquer entrância.
No caso de antigüidade, apurada na última entrância, a Comissão resolverá se
deve ser indicado o Promotor ou o Curador mais antigo e, se houver recusa por
três quartos de seus membros, repetir-se-á a votação relativamente ao imediato
e assim por diante, até se fixar a indicação.

§ 30 Os vencimentos dos Curadores e Promotores serão fixados em quan-
tia nunca inferior a dois terços do que percebem os Juizes de Direito perante os
quais servirem.

§ 4! O cargo de Curador é equiparado para todos os efeitos, ao do Pro-
motor de Justiça da comarca em que servir.

Art. 76. É vedado aos membros do Ministério Público, sob pena de perda
do cargo, exercer atividade político-partidária.

Art. 77. O Ministério Público será organizado em lei.

TÍTULO VII

DO MUNICÍPIO

Art. 78. Administrativamente, o Estado se divide em Municípios e estes em
distritos.

Parágrafo único. A sede do Município lhe dá o nome e tem a categoria de
Cidade. O Distrito designar-se-á pelo nome da respectiva sede, que terá a cate-
goria de Vila.

Art. 79. Os Municípios serão organizados em lei.

Ari. 80. São condições essenciais para a criação do Município:
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CAPÍTULO III

DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA

Art. 73. A lei organizará a Corregedoria de Justiça, com jurisdição discipli-
nar para todos os graus de hierarquia judiciária, inclusive serventuários da Justi-
ça.

§ 1 O corregedor terá as mesmas garantias e direitos dos juízes vitalícios.

§ 2 9 Do Conselho Disciplinar de Justiça, que terá sua sede na Capital do
Estado, destinado a conhecer, em grau de recurso, dos atos e decisões dos cor-
regedores, farão parte, obrigatôriamente, pelo menos um advogado e um mem-
bro do Ministério Público.

TÍTULO VI

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 74. O Ministério Público é exercido:

- pelo Procurador Geral do Estado, Chefe do Ministério Público, que
exercerá o cargo enquanto bem servir, sendo nomeado pelo Governador, com
aprovação da Assembléia Legislativa.

§ 1 9 São condições para investidura no cargo de Procurador Geral:

a) ser brasileiro;

b) ser bacharel em direito, de notório saber jurídico e idoneidade moral;

c} ter, pelo menos, trinta e cinco anos de idade e dez de prática forense.

§ 2 O Procurador Geral do Estado terá os mesmos vencimentos dos De-
sembargadores.

li - Pelos Subprocuradores Gerais do Estado, cujos vencimentos corres-
ponderão a dois terços, no mínimo, dos percebidos pelo Chefe do Ministério
Público;

III - pelos Curadores;

IV - pelos Promotores de Justiça;

V - pelos órgãos auxiliares que a lei criar, sem prejuízo da carreira.



153

Estado, compor-se-á de vinte e um Desembargadores. Só mediante proposta do
próprio Tribunal, poderá êsse número ser alterado.

Art. 68. Na composição do Tribunal de Justiça, um quinto dos lugares será
preenchido por advogados e membros do Ministério Público, de notório mere-
cimento e reputação ilibada, com dez anos, pelo menos, de prática forense. Para
cada vaga, o Tribunal, em sessão e escrutínios secretos, votará lista tríplice. Es-
colhido um membro do Ministério Público, a vaga seguinte será preenchida por
advogado.

Ari. 69. Os vencimentos dos Desembargadores não poderão ser inferiores
aos que percebem, a qualquer título, os Secretários de Estado.

§ 1 Os vencimentos dos juizes de direito serão fixados em quantia, cuja
diferença não exceda vinte e cinco por cento de uma para outra entrância, atri-
buindo-se aos da entrância mais elevada não menos de setenta e cinco por cento
dos vencimentos dos Desembargadores.

2° Os juizes municipais, que se constituirão em carreira autônoma, per-
ceberão, no mínimo, dois têrços dos vencimentos dos juízes de direito da co-
marca em que servirem, excetuados os de térmos anexos, cujos vencimentos
corresponderão a noventa e cinco por cento dos que perceberem os juizes de
direito da comarca de entrância menos elevada.

Art. 70. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

- declarar, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, a inconstitu-
cionalidade da lei ou ato do poder público;

II - processar e julgar, nos crimes comuns e de responsabilidade, os juízes
vitalícios, membros do Ministério Público, Secretários de Estado e Chefe de Po-
licia;

III - processar e julgar, nos crimes comuns, o Governador do Estado.

Parágrafo único. Os juizes de paz terão atribuições judiciárias de substitui-
cão par;i os despachos de expediente, competência para a habilitação e celebra-
ção de casamentos e Outros atos previstos em lei.

Art. 71. Os juizes de paz e seus suplentes serão eleitos simultâneamente
com os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos municipais, servindo pelo mesmo
tempo dêsses.

Art. 72. A Justiça Militar do Estado será organizada em lei, respeitando o
disposto na Constituição Federal.
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III - conceder licença e férias aos seus membros, juizes e serventuários que
lhes forem imediatamente subordinados;

IV - exercer as funções que lhes foram atribuídas pelas leis de processo e
de organização judiciária.

Art. 63. O ingresso na magistratura vitalícia dependerá de concurso de
provas, organizado pelo Tribunal de Justiça, com a colaboração do Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. fazendo-se a indicação dos can-
didatos, sempre que possível, em lista tríplice.

Parágrafo único. Na organização da lista tríplice para o ingresso na carreira
de Juiz de Direito, será assegurada preferência ao Juiz Municipal, em igualdade
de condições com outro candidato.

Art. 64. A promoção dos juizes far-se-á de entrância a entrância, por anti-
gúiclade e por merecimento, alternadamente, e, no segundo caso, dependerá da
lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça. Igual proporção observar-se-á
no acesso ao Tribunal de Justiça, ressalvando o disposto no art. 68. Para isso,
nos casos de merecimento, a lista tríplice compor-se-á de nomes escolhidos
dentre os juízes de direito de qualquer entrância. Em se tratando de antigüidade,
que se apurará na última entrância, o Tribunal resolverá preliminarmente se de-
ve ser indicado o juiz mais antigo, e se êste fôr recusado por três quartos dos de-
sembargadores, repetir-se-á a votação com relação ao imediato, e assim por
diante, até fixar-se a indicação. Sàmente após dois anos de efetivo exercício na
respectiva entrância, poderá o juiz ser promovido.

Art. 65. Em caso de mudança da sede do juízo, é facultado ao seu titular
remover-se para a nova sede, ou para comarca de igual entrância, ou pedir dis-
ponibilidade com vencimentos integrais.

Parágrafo único. Quando a comarca fôr classificada em entrância mais ele-
vada, terá o respectivo juiz as mesmas faculdades do artigo, no que lhe forem
aplicáveis.

Art. 66. Serão inalteráveis a divisão e a organização judiciária, dentro de
cinco anos da data da lei que as estabelecer, salvo proposta motivada do Tribu-
nal de Justiça.

Parágrafo único. A divisão judiciária será feita ao mesmo tempo que a ad-
ministrativa, com a qual deverá coincidir, tanto quanto possível.

CAP(TULO ii

DOS TRIBUNAIS E JUIZES

Art. 67. 0 Tribunal de Justiça, com sede na Capital e jurisdição em todo o
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VI - Tribunal do Júri;

VII - Tribunais e Juizes que forem instituídos em lei.

Art. 60. Salvo as restrições expressas nesta Constituição, os Desembarga-
dores do Tribunal de Justiça e os Juizes de Direito e Municipais gozarão das se-
guintes garantias:

- vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judiciá-
ria

II - inamovibilidade, salvo quando ocorrer motivo de interésse público, re-
conhecido pelo voto de dois terços dos membros efetivos do Tribunal Superior
competente;

III - irredutibilidade de vencimentos que, todavia, ficam sujeitos aos im-
postos gerais.

§ 1 9 A aposentadoria será compulsória aos setenta anos de idade, ou por
invalidez comprovada, e facultativa, após trinta anos de serviço, contados ria
forma da lei.

§ 2 9 A aposentadoria, em qualquer dêsses casos, será decretada com ven-
cimentos intearais.

§ 3' vitaliciedade não se estenderá obrigatória mente a juizes com atri-
buições limitadas ao preparo de processo e a substituições de juizes julgadores,
salvo após dez anos de efetivo exercício no cargo.

Art. 61. E vedado ao juiz, sob pena de perda do cargo:

- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública,
salvo o magistério secundário e superior e os casos previstos nesta Constituição;

II - receber, sob qualquer pretexto, percentagens nas causas sujeitas a seu
despacho e julgamento;

III - exercer atividade político-partidária.

Art. 62. Compete aos Tribunais:

- eleger seu presidente e demais órgãos de direção;

II - elaborar seus regimentos e orqunizar os serviços auxiliares, pro-
vendo-lhes os cargos na forma da lei e, bem bssim, propor ao poder competente
a criação ou extinção de cargos e fixação dos respectivos vencimentos;
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III - ser maior de vinte e cinco anos.

Art. 57. Além das atribuições definidas em lei, compete ao Secretário:

- referendar os atos do Governador;

II - expedir instruções e outros atos necessários à boa execução das leis
e regulamentos;

III - apresentar ao Governador, no primeiro trimestre de cada ano, relató-
rio minucioso do serviço a seu cargo;

IV - prestar à Assembléia Legislativa, por escrito, as informações solicita-
das sóbre assuntos concernentes à respectiva Secretaria;

V - comparecer à Assembléia Legislativa, nos casos e para os fins indica-
dos nesta Constituição.

Parágrafo único. Nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os Secre-
tários serão processados e julgados pelo Tribunal de Justiça e nos conexos com
os do Governador, pela Assembléia Legislativa.

Art. 58. As funções de Secretário são incompatíveis com o exercício de
quaisquer outras, tendo eles os mesmos impedimentos dos Deputados (art. 22).

TÍTULO v

DO PODER JUDICIÁRIO

CAPITULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 59. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:

- Tribunal de Justiça;

II - Juizes de Direito;

III - Juizes Municipais;

IV - Juizes de Paz;

V - Tribunal e Conselhos Militares;
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CAPÍTULO Il

DA RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR

Art. 54. O Governador será submetido a processo e julgamento, nos cri-
mes de responsabilidade, perante a Assembléia Legislativa e, nos comuns, pe-
rante o Tribunal de Justiça, depois de declarada a procedência da acusação pelo
voto da maioria absoluta da Assembléia.

Parágrafo único. Declarada a procedência da acusação, ficará o Governa-
dor suspenso de suas funções.

Art. 55. Constituem crimes de responsabilidades os atos do Governador,
definidos em lei, que atentarem contra:

- a integridade nacional e a existência do Estado;

II - a Constituição Federal, a do Estado e as leis;

III - o livre exercício do Poder Legislativo e do Judiciário e a autonomia
municipal;

IV - o gôzo e o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

V - a segurança do Estado;

VI - a probidade na administração;

VII - a guarda e o emprêgo dos dinheiros públicos;

VIII - o cumprimento das decisões judiciárias.

CAPITULO IV

DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO

Art. 56. O Governador é auxiliado pelos Secretários de Estado.

9 Haverá tantas Secretarias quantas a lei criar.

§ 2! São condições essenciais para a investidura no cargo de Secretário:

- ser brasileiro (Constituição Federal, art. 129, números 1 e II);

11 - estar no exercício dos direitos políticos;
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II - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e re-
gulamentos para sua fiel execução;

III - vetar, nos têrmos do art. 30, § 1, os projetos de lei;

IV - prover, nos têrmos desta Constituição, os cargos civis e militares;

V - nomear e demitir livremente os Secretários de Estado;

VI - solicitar a convocação extraordinária da Assembléia Legislativa;

VII - enviar à Assembléia Legislativa projetos de lei devidamente funda-
mentados;

VIII - remeter Mensagem à Assembléia Legislativa, na sua sessão inaugu-
ral, dando-lhe conta da situação do Estado e solicitando-lhe as providências que
julgar necessárias;

IX - prestar anualmente à Assembléia Legislativa, dentro de sessenta dias,
após a sua abertura, as contas relativas ao exercício anterior;

X - enviar a proposta de orçamento à Assembléia Legislativa, até sessenta
dias antes de terminar o prazo de sua sessão ordinária;

XI - exercer, diretamente ou por intermédio de órgãos de alto comando, a
chefia da Fórça Policial;

XII - suspender os atos e resoluções declarados, pelo poder competente,
contrários à Constituição e às leis;

XIII - executar, nos Municípios, a intervenção, proporcionando ao inter-
ventor os meios necessários de ação;

XIV - pedir a intervenção federal, nos têrmos da Constituição Federal;

XV - praticar os atos que visem a resguardar o interêsse público, quando,
implícita ou expFicitamente, não reservados a outro poder.

Art. 52. Compete ao Governador, ad referendum da Assembléia Legislati-
va, celebrar com a União, com Outros Estados ou com Municípios, acordos para
coordenação de serviços de interêsse comum.

Art. 53. Compete igualmente ao Governador, após a autorização da As-
sembléia Legislativa, contrair empréstimo externo ou interno, observado,
quanto ao primeiro, o disposto ria Constituição Federal.
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- ser brasileiro (Constituição Federal, art. 129, números 1 e II);

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ser maior de trinta anos.

Art. 46. O Governador e o Vice-Governador exercerão o cargo por cinco
anos, não podendo ser reeleitos para o período seguinte.

§ 1 9 Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, e no
de vaga dos cargos, quando a mesma se der no último ano do mandato, serão
chamados, sucessivamente, ao exercício, o Presidente e o Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa.

§ 2 9 Quando as vagas se derem dentro dos primeiros quatro anos do
mandato, proceder-se-á à eleição sessenta dias depois de aberta a última delas.

Art. 47. O Governador e o Vice-Governador tomarão posse perante a As-
sembléia Legislativa ou, se esta não estiver reunida, perante o Tribunal Regional
Eleitoral.

Parágrafo único. No ato da posse, o Governador prestará o seguinte com-
promisso:

"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a Constitui-
ção do Estado, observar as leis e desempenhar, com lealdade, as funções de Go-
vernador do Estado de Minas Gerais."

Art. 48. Decorridos trinta dias da data fixada para a posse, considera-se re-
nunciado o cargo, se o Governador ou Vice-Governador não lhe houver assumi-
do o exercício, salvo motivo de fôrça maior, reconhecido pela Justiça Eleitoral.

Art. 49. O Governador residirá na Capital, não podendo, sem permissão da
Assembléia Legislativa, ausentar-se do Estado por mais do oilo dias consecuti-
vos, sob pena de perda do cargo.

Art. 50. O Governador e o Vice-Governador do Estado perceberão os sub-
sídios fixados pela Assembléia Legislativa, no último ano da legislatura anterior

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR

Art. 51. Compete, privativamente, ao Governador:

- representar o Estado;
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III - julgar da regularidade e legalidade da execução orçamentária, bem
como de tôdas as contas da administração, mediante balancetes mensais, que
lhe serão remetidos pelo Governador;

IV - opinar sôbre os balanços anuais, assim como sôbre as contas do Go-
vernador que devam ser apresentadas à Assembléia;

V - julgar os recursos, interpostos pelo prefeito ou vereador, de atos e de-
cisões referentes à administração financeira do Município;

VI - propor ao Governador ou à Assembléia Legislativa as providências
que julgar necessárias à boa execução das leis que envolvam matéria econômica
ou financeira;

VII - representar ao Governador sôbre a intervenção nos negócios munici-
pais, nos casos do art. 101, números 1 e II;

VIII - emitir parecer prévio e registrar os empréstimos ou operações de
crédito realizados pelo Estado ou Município, fiscalizando-lhes a aplicação.

Parágrafo único. O Tribunal opinará, no prazo de trinta dias, sôbre as
contas a que se refere o número IV do artigo. Se lhe não houverem sido envia-
das no prazo da lei, comunicará o fato à Assembléia, para os fins de direito,
apresentando-lhe, num e noutro caso, minucioso relatório cio exercício encerra-
do.

TÍTULO IV

DO PODER EXECUTIVO

CAPÍTULO 1

DO GOVERNADOR E DO VICE-GOVERNADOR

Art. 42. O Poder Executivo é exercitado pelo Governador do Estado.

Art. 43. Substitui o Governador, no caso de impedimento, e sucede-lhe, no
de vaga, o Vice-Governador.

Art. 44. O Governador e o Vice-Governador serão eleitos simultáneamen-
te, em todo o Estado, cento e vinte dias antes de terminar o período governa-
mental.

Art. 45. São condições de elegibilidade para os cargos de Governador e Vi-
ce-Governador:
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TÍTULO iii

DA FISCALIZAÇÃO DE CONTAS

Art. 37. É instituido um Tribunal de Contas, com sede na Capital e jurisdi-
ção em todo o Estado.

§ 1 Seus membros, em número de cinco, serão nomeados pelo Governa-
dor, dentre cidadãos de reconhecida idoneidade moral e notório saber jurídico
ou comprovada experiência de negócios públicos, maiores de trinta anos, depois
de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa.

§ 2 De acãrdo com as necessidaces do serviço, poderá ser aumentado o
número de membros do Tribunal de Contas, mediante representação dêste ao
poder competente.

Art. 38. Os membros do Tribunal de Contas terão os mesmos direitos, ga-
rantias, prerrogativas, impedimentos, incompatibilidades e vencimentos dos De-
sembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 39. Os membros do Tribunal de Contas, nos crimes comuns e nos de
responsabilidade, serão julgados pelo Tribunal de Justiça.

Art. 40. Serão registrados dentro de quinze dias, ne Tribunal de Contas,
todos os atos e contratos referentes a obras públicas e quaisquer operações que
envolvam ónus para o Tesouro, depois da autorização do Governador e assen-
tamento na Secretaria das Finanças.

§ 1- Esses atos e contratos serão exequíveis sômente depois de registra-
dos, sendo recusado o reqistro quando dêles não constar, com a designação do
crédito para despesa, a disposição de lei cm que se fundarem.

§ 2'! Em qualquer caso, a recusa do registro por falta de saldo no crédito
ou por imputação a crédito impróprio terá caráter proibitivo. Quando a recusa
tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se, após despacho do Gover-
nador cIo Estado, registro, sob reserva, do Tribunal de Contas e recurso ex-ofti-
cio para a Assembléia Legislativa.

Art. 41, Compete ao Tribunal de Contas, além de outras atribuições que lhe
forem conferidas em lei

- fiscalizar a administração financeira do Estado, Municípios, autarquias e
órgãos autónomos;

II - julgar as contas dos responsáveis por dinheiros públicos, salvo as
prestadas pelo Governador (art. 25, número VIlI),
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§ 6 9 Rejeitado o veto, será o projeto novamente enviado ao Governador e,
se não fór promulgado dentro de quarenta e oito horas, o Presidente da Assem-
bléia Legislativa o fará, em igual prazo.

Art. 31. As resoluções legislativas serão promulgadas pelo Presidente da
Assembléia, dentro do prazo de quarenta e oito horas, contado da aprovação.

Art. 32. Só mediante proposta da maioria absoluta da Assembléia, os pro-
jetos de lei rejeitados poderão renovar-se na mesma sessão legislativa.

CAPÍTULO V

DO ORÇAMENTO

Art. 33. O Orçamento será uno, incorporando-se à Receita, obrigatória-
mente, tôdas as rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se discriminada-
mente na Despesa as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços públi-
cos.

§ 1 9 A lei de Orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da Re-
ceita e à fixação da Despesa para os serviços anteriormente criados, excetuando-
se:

- a autorização para abertura de créditos suplementares e operações de
crédito por antecipação de Receita;

II - a aplicação do saldo e o modo de cobrir o deficit

§ 2 O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes: uma, fixa, que
não poderá ser alterada senão em virtude de lei anterior; outra, variável, que
obedecerá a rigorosa especialização.

§ 32 Figurarão no Orçamento a receita e a despesa dos serviços industriais.

Art. 34. A fiscalização financeira das autarquias e demais órgãos autôno-
nios será feita na forma da lei.

Art. 35. Se o Orçamento não fôr enviado à sanção até trinta de agôsto,
prorrogar-se-á, para o exercício seguinte, o em vigor.

Art. 36. São vedados o estórno de verbas, a concessão de créditos ilimita-
dos e a abertura, sem autorização legislativa, de crédito especial.

Parágrafo único. A abertura de crédito extraordinário admitir-se-á so-
mente por necessidade imediata ou imprevista, em caso de guerra, comoção in-
testina ou calamidade pública.
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CAPÍTULO IV

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art. 27. Cabe a iniciativa das leis, ressalvados os casos de competência ex-
clusiva:

- ao Governador;

li - a qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa;

III - às Câmaras Municipais, em número de dez, no mínimo;

IV - aos eleitores, em número de dez mil, pelo menos.

Art. 28. Salvo quando precedido de Mensagem do Governador, qualquer
projeto de lei, que importe acréscimo de despesa, terá suspenso o andamento
após a primeira discussão, até que seja aprovada a receita correspondente.

Art. 29. Ressalvada a competência da Assembléia Legislativa e dos Tribu-
nais Estaduais, no que concerne aos respectivos serviços administrativos, com-
pete exclusivamente ao Governador a iniciativa das leis que criem empregos em
serviços existentes, aumentem vencimentos ou de'erminem o efetivo da Fõrça
Policial.

Art. 30. Aprovado o projeto de lei pela Assembléia Legislativa, será envia-
do ao Governador para sanção e promulgação,

§ 12 Se o Governador considerar o projeto, no todo ou em parte, inconsti-
tucional ou contrário ao interêsse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, den-
tro de dez dias, contados daquele em que o receber, e o devolverá à Assembléia,
com os motivos do veto.

§ 2 Se a sessão legislativa já estiver encerrada, o projeto e os motivos do
veto serão publicados no órgão oficial.

§ 39 O silêncio do Governador no decêndio importa sanção.

§ 49 Devolvido o projeto à Assembléia Legislativa, com os motivos do veto,
será êste submetido a discussão única, com parecer ou sem êle, dentro de trinta
dias, contados da devolução ou da reabertura dos trabalhos, considerando-se
aprovado, se obtiver voto de dois terços dos presentes.

§ 59 O parecer, a que se refere o parágrafo anterior, será dado, dentro de
oito dias, por uma comissão composta de cinco membros, eleita pela Assem-
blia.
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V - conceder licença para o processo do Governador, nos crimes comuns,
bem como processá-lo e julgá-lo, nos de responsabilidade;

VI - processar e julgar os Secretários de Estado, nos casos de co-delin-
qüência com o Governador, em crimes de responsabilidade;

VII -suspender, durante o processo, ou cassar, após o julgamento, o man-
dato do Governador, nos crimes de responsabilidade;

VIII - julgar as contas do Governador;

IX - solicitar a intervenção federal;

X - prorrogar suas sessões;

XI - aprovar a escolha dos membros do Tribunal de Contas, do Procurador
Geral do Estado e do Interventor no Município;

XII - autorizar acordos com a União, outros Estados e Municípios, inclusi-
ve dêstes entre si;

XIII - fixar a ajuda de custo dos Deputados, bem como o subsidio dêstes e
os do Governador e Vice-Governador.

CAPÍTULO III

DA COMISSAO PERMANENTE

Art. 26. No fim de cada sessão ordinária, a Assembléia Legislativa elegerá
uma comissão de dezoito membros, que a representará no recesso das ativida-
des parlamentares, sendo seu Presidente o da Assembléia (art. 10, parágrafo
único).

§ 1 9 Além de outras atribuições, incumbir-lhe-á, sempre ad referendum da
Assembléia:

- elaborar projetos de lei;

II - resolver sôbre pedidos de licença para prisão ou processo de Deputa-
dos;

II - conceder licença ao Governador para se ausentar do Estado (art. 49).

§ 2 9 São inelegíveis para o período seguinte os membros da Comissão.
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fazer, modificar e revogar as leis e, especialmente:

- orçar a receita e fixar a despesa do Estado;

II - votar os tributos próprios do Estado, regular sua arrecadação e distri-
buir-lhe as rendas;

III - determinar o efetivo da Fórça Policial;

IV - deliberar sôbre a divisão e a organização judiciária;

V - organizar o Ministério Público;

VI - autorizar aquisição e alienação de bens pelo Estado;

VII - decretar a desapropriação por necessidade ou utilidade pública;

VIII - criar e suprimir empregos públicos, discriminando - lhes atribuições e
fixando-lhes vencimentos;

IX - regular a divisão administrativa e a organização dos Municípios;

X - autorizar concessões;

Xl - decretar a intervenção nos Municípios (art. 102, § 1)

XII - legislar sõbre licença e aposentadoria;

XIII - mudar temporãriamente a sede do Govêrno, na eventualidade de o
exigir a segurança das instituições;

XIV - legislar supletiva ou complementarmente nos casos do artigo 5°,
número XV, letras b, c, d, f, h, j, 1, o e r, da Constituição Federal.

Art. 25. Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

- dispor sóbre sua organização, elaborando e promulgando o respectivo
regimento;

II - eleger sua Mesa e regular a policia interna;

III - nomear os funcionários de sua Secretaria, fixando-lhes os vencimen-
tos;

IV - empossar o Governador e o Vice- Governador, conhecer de sua renún-
cia e conceder licença ao primeiro, não só para interrupção do exercício cIo suas
funções como para se ausentar do Estado;
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dica de direito público, entidade autárquica, sociedade de economia mista ou
emprêsa concessionária de serviço público;

II - desde a posse:

a) ser proprietário ou diretor de emprêsa que goze de favor decorrente de
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remu-
nerada;

b) ocupar cargo público de que seja demissível ad nutum;

c) patrocinar causa contra pessoa jurídica de direito público;

d) exercer Outro mandato legislativo, seja federal, estadual, ou municipal.

Art. 20. Perderá o mandato o Deputado que:

- infringir o disposto em qualquer dos incisos do artigo anterior;

II - faltar às reuniões, sem licença, por mais de dois meses consecutivos;

III - tiver procedimento incompatível com o decóro parlamentar, declarado
pelo voto de dois terços da Assembléia.

Parágrafo único. Ao Deputado será assegurada ampla defesa.

Art. 21. Com prévia licença da Assembléia Legislativa, poderá o Deputado
desempenhar missão diplomática de caráter transitório, ou participar, fora do
País, de congressos, conferências e missões culturais.

Art. 22. Não perde o mandato o Deputado investido na função de Inter-
ventor, Ministro de Estado ou Secretário de Estado.

Art. 23. No caso do artigo anterior e no de licença, será convocado o su-
plente.

Parágrafo único. Não havendo suplente para preencher a vaga, o Presi-
dente da Assembléia Legislativa comunicará o foto à autoridade competente, a
fim de que se providencie a eleição, salvo se inferior a nove meses o período
restante. O Deputado eleito exercerá o mandato até o fim da legislatura.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Art. 24. Compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador,
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Art. 13. A Assembléia Legislativa receberá em sessão prèviamente desig-
nada o Governador do Estado, sempre que êste manifestar propósito de expor,
pessoalmente, assunto de interêsse público.

Art. 14. As deliberações da Assembléia Legislativa, salvo disposição em
contrário, serão tomadas por maioria de votos, presente mais de metade de seus
membros.

Art. 15. O voto será secreto nas eleições e nos casos estabelecidos no art.
17 e seu § 1, art. 20, números 1, lI e III, art. 25, números V. VI, VII, VIII, IX e Xl,
art. 30, § 4°, art. 37, § 1 9 , art. 54 e art. 74, número 1.

Art, 16. No exercício do mandato, o Deputado é inviolável por suas opi-
niões, palavras e votos.

Art. 17. Desde a expedição do diploma até a instalação da legislatura se-
guinte, o Deputado não poderá ser préso, salvo na flagrância de crime inafiançá-
vel, nem processado criminalmente, sem prévia licença da maioria absoluta da
Assembléia Legislativa.

§ 1 9 No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos de investigações
policiais serão remetidos, dentro de quarenta e oito horas, à Assembléia, para
que esta resolva sõbre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa.

§ 2 9 O Deputado prêso em flagrante poderá, independentemente de deli-
beração da Assembléia, optar pelo julgamento imediato, sem prejuízo do de ou-
tros acusados.

§ 39 A imunidade estende-se ao primeiro suplente.

Art. 18. O Deputado perceberá, anualmente, ajuda de custo, paga no inicio
da sessão, e subsidio pecuniário, fixados pela Assembléia, no fim de cada legis-
latura.

Parágrafo único, O subsídio será dividido em duas partes: uma, fixa, que
se pagará em duodécimos, no decurso do ano; outra, variável, correspondente
ao comparecimento às sessões.

Art. 19. Nenhum Deputado poderá:

desde a expedição do diploma:

a) celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, entidade autár-
quica, sociedade de economia mista, salvo quando o contrato obedecer a nor-
mas uniformes;

b) aceitar nem exercer comissão ou emprêgo remunerado de pessoa uri-
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II - estar no exercício dos direitos políticos;

III -ser maior de vinte e um anos.

Art. 79 São inelegíveis para a Assembléia Legislativa as pessoas mencio-
nadas nos arts. 138 e 139, número V, e 140, número li, da Constituição Federal,
respeitado o disposto no parágrafo único do referido artigo 139.

Art. 8 2 A Assembléia Legislativa reunir-se-á, ordinâriamente, na Capital do
Estado, independentemente de convoção, a quinze de março de cada ano e fun-
cionará até quinze de setembro.

§ 12 Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria absoluta,
poderá reunir-se, temporâriamente, em qualquer cidade do Estado.

§ 2 9 A convocação será feita pela Mesa, ad referendum da Assembléia.

39 A sessão da Assembléia Legislativa poderá ser prorrogada mediante re-
querimento fundamentado de um têrço de seus membros, com aprovação da
maioria absoluta.

Art. 99 A convocação extraordinária da Assembléia Legislativa sômente
poderá verificar-se, com declaração prévia de motivos:

- por solicitação do Governador;

li - por iniciativa de um têrço dos Deputados;

III - pelo Deputado, na hipótese do art. 17, § 1.

Art. 10. Sempre que o requerer um têrço de seus membros, com aprova-
ção da maioria dos presentes,a Assembléia Legislativa criará comissões de in-
quérito para se apurarem fatos determinados e concernentes ao iriterêsse públi-
co.

Parágrafo único - Na constituição das comissões, assegurar-se-á, quanto
possível, a representação proporcional dos partidos.

Art. 11. Mediante requerimento de um têrço de seus membros, ou de qual-
quer de suas comissões, e deliberação da maioria, a Assembléia Legislativa pode
convocar qualquer Secretário de Estado, para, pessoalmente, prestar informa-
ções acêrca de assunto predeterminado.

Parágrafo único - A falta de comparecimento do Secretário, sem justifica-
tiva aprovada pela Assembléia, importa crime de responsabilidade.

Art. 12. Designará a Assembléia Legislativa, ou suas comissões, dia e hora
para ouvir o Secretário de Estado que lhes queira prestar esclarecimento ou soli -
citar providências.
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Nós, os representantes do povo mineiro, em Assembléia Constituinte, in-
vocando a proteção de Deus, decretamos e promulgamos a seguinte:

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1

TÍTULO 1

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Art. 12 O Estado de Minas Gerais, parte integrante e inseparável da Repú-
blica dos Estados Unidos do Brasil, exerce em seu território os podêres que lhe
são atribuídos pela Constituição Federal.

Art. 29 Os podêres políticos do Estado são o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário, independentes e harmônicos entre si.

§ 1 9 O cidadão investido na função de um dêles não poderá exercer a de
outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.

§ 22 É vedado a qualquer dos podêres delegar atribuições.

TÍTULO II

DO PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO 1

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Art. 39 O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia Legislativa.

Art. 4 A Assembléia Legislativa compõe-se de Deputados, representantes
do povo mineiro, eleitos, na forma da lei, para um período de quatro anos.

Parágrafo único. A eleição dos Deputados Estaduais coincidirá com a dos
Federais.

Art. 5 9 É de setenta e dois o número de Deputados à Assembléia Legislati-
va, podendo ser aumentado em lei, após as revisões censitárias, de modo que
corresponda, no aumento, a um por duzentos e cinqüenta mil habitantes.

Art. 69 São requisitos de elegibilidade para a Assembléia Legislativa:

ser brasileiro (Constituição Federal, art. 129, números 1 e II);

(1 Mn&s Gerais de 1 5W11 947.
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Art. 104 - Na primeira sessão da Assembléia Legislativa, será fixado o subsídio
do Governador do Estado.

Art. 105 - O Governador do Estado fixará, em decreto-lei, o subsídio e a ajuda
de custo dos deputados à primeira Assembléia Legislativa.

Art. 106 - O Governador eleito tomará posse perante o Tribunal Regional Eleito-
ral trinta dias depois de ser proclamado o resultado da eleição.

Art. 107 - A primeira Assembléia Legislativa instalar-se-á no dia 3 de maio de
1946.

Art. 108 - Esta Constituição entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de outubro de 1945.

BENEDICTO VALLADARES RIBEIRO
Celso Port írio de Araújo Machado
Edison Alvares da Silva
Lucas Lopes
Crisbano Monteiro Machado
Dermeval José Pimenta
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dentemente escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a Caixa
Escolar.

Art. 97 - A educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão
obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias.

Art. 98 - Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as
paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da prote-
ção e dos cuidados especiais dos poderes públicos.

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

Art. 99 - A ordem econômica e social, o amparo do trabalhador e a proteção da
família serão objeto de vigilância e cuidados do Estado, em tôdas a extensão de sua
competência e possibilidades.

Art. 100 - As emprêsas concessionárias de serviços públicos estaduais ou mu-
nicipais deverão constituir com maioria de brasileiros a sua administração ou delegar
a brasileiros todos os poderes de gerência.

DA REFORMA DA CONSTITUIÇÃO

Art. 101 - Esta Constituição pode, em qualquer tempo, ser emendada, modifica-
da ou reformada por iniciativa do Governador do Estado ou de um têrço dos membros
da Assembléia Legislativa.

§ i - O projeto aprovado por maioria ordinária, em três discussões, será envia-
do ao Governador do Estado que, dentro de trinta dias, o devolverá para ser submeti-
do a nova transitação, no curso da legislatura seguinte.

§ 2 - O não pronunciamento do Governador do Estado, após os trinta dias, im-
porta aprovação.

§ 3 - Na legislatura seguinte, considerar-se-á aprovado o projeto, se lograr os
votos da maioria absoluta dos deputados, competindo à Mesa da Assembléia Legisla-
tiva promulgar e fazer publicar a emenda, modificação ou reforma.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 102 - O projeto de reforma constitucional apresentado na primeira sessão
da primeira legislatura, uma vez aprovado por dois terços dos deputados, será envia-
do ao Governador do Estado, que o promulgará e fará publicar.

Art. 103 - Enquanto não se reunirem a Assembléia Legislativa e as Câmaras
Municipais, a função legislativa será exercida, respectivamente, pelo Governador e
pelos Prefeitos, com a colaboração do Conselho Administrativo do Estado, respeitada
a legislação federal e estadual, ora em vigor.
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g) será igualmente aposentado com vencimento ou remuneração integrais
o funcionário atacado de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna,
cegueira, lepra ou paralisia que o impeça de se locomover;

h) poderá ser aposentado, independemente de inspecção de saúde, a pedido ou
ex-officio, o funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo, que contar
mais de 35 anos de efetivo exercício e fôr julgado merecedor dêsse prêmio, pe-
los bons e leais serviços prestados à administração pública;

i) as vantagens da inatividade não poderão, em caso algum, exceder as da ati-
vidade;

os funcionários terão direito a férias anuais, sem descontos, e a gestante
a três meses de licença com vencimentos integrais.

Art. 90 - Poderá ser pósto em disponibilidade, com vencimentos proporcionais
ao tempo de serviço, desde que não caiba no caso a pena de exoneração, o funcioná-
rio civil que estiver no gôzo das garantias de estabilidade, se, a juízo de uma co-
missão disciplinar nomeada pelo Governador do Estado, o seu afastamento do
exercício fôr considerado de conveniência ou de interêsse público.

Art. 91 - Os funcionários públicos são responsáveis solidàriamente com a Fa-
zendo Estadual ou Municipal por quaisquer prejuízos decorrentes de negligência,
omissão ou abuso no exercício dos seus cargos.

Art. 92 - É vedada a acumulação de cargos públicos remunerados da União,
dos Estados e dos municípios.

Ari. 93 - O funcionário, cuja destituição fôr anulada judicialmente, será reinte-
grado, não cabendo indenização ao seu substituto, que terá sàmenle direito ao cargo
que porventura exercesse.

DA EDUCAÇAO E DA CULTURA

Ari. 94 - Respeitadas as diretrizes traçadas pela Uniào, organizará o Estado
seu sistema educutivo, que compreenderá o ensino em todos os seus graus e
ramos, comuns e especializados.

Art. 95 - O ensino religioso, que não poderá constituir objeto de obrigação dos
professores, nem do freqüência compulsória, será ministrado de acordo com os prin-
cípios da confissão religiosa do aluno, manifestada, enquanto não fôr êle sul juns, pe-
los pais ou responsáveis, e contemplado como matéria de curso ordinário nas esco-
las primárias, secundárias, profissionais ou normais.

Art. 96 - O ensino primário é obrigatório e gratúito, exigindo-se, porém, por oca-
sião da matrícula, aos que não alegarem ou notàrian-iente não puderem alegar proce-
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1) o imposto de licença;

2) o imposto predial e o territorial urbano;

3) os impostos sõbre diversões públicas;

4) as taxas sóbre serviços municipais;

5) metade do imposto de indústrias e profissões, na conformidade dos lan-
çamentos feitos pelo Estado, ao qual compete fixar a incidência do imposto;

6) qualquer outro imposto ou taxa que no todo ou em parte lhe fôr outor-
gado pelo Estado ou lhe couber em virtude de lei.

Art. 88 - Os Municípios não podem criar adicionais aos impostos que lhes per-
tençam, quando a respectiva decretação e lançamento forem da competência do Es-
tado.

DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Art. 89 - Os cargos públicos do Estado são access(veis a todos os brasileiros.
O Estatuto dos Funcionários Públicos obedecerá aos seguintes preceitos, desde já
em vigor.

a) o quadro dos funcionários públicos compreenderá todos os que exerçam
cargos públicos criados em lei, seja qual fôr a forma de pagamento;

b) a primeira investidura nos cargos de carreira far-se-á mediante concurso:

c) os funcionários públicos, depois de dois anos, quando nomeados em virtude
de concurso de provas, e, em todos os casos, depois de dez anos de exercício, só
poderão ser exonerados em virtude de sentença judiciária ou mediante processo
administrativo, em que sejam ouvidos e possam defender-se;

d) serão aposentados compulsôriamente os funcionários que atingirem a idade
de sessenta e oito anos, podendo a lei reduzir o limite de idade para categorias
especiais de funcionários, de acórdo com a natureza do serviço;

e) a invalidez para o exercício do cargo ou pôsto determinará a aposentadoria
ou reforma, que será concedida com vencimentos integrais, se contar o funcionário
mais de trinta anos de serviço efetivo: o prazo para a concessão da aposentadoria ou
reforma com vencimentos integrais, por invalidez, poderá ser excepcionalmente redu-
zido nos casos que a lei determinar;

f) o funcionário invalidado em consequência de acidente ocorrido no servi-
ço será aposentado com vencimento integrais, seja qual tôr o seu tempo de
exercício;
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da, que se realizará no primeira quinzena de outubro, será votado o orçamento.

§ 2 - As contas e o orçamento, antes de serem submetidos à Câmara, serão
remetidos ao Departamento das Municipalidades. A êste Departamento serão também
remetidos os balancetes mensais e os projetos que direta ou indiretamente afetarem
os interêsses de outros Municípios.

Art. 79 - Perderá o cargo de Prefeito:

a) o que não apresentar contas documentadas, ou não as tiver aprovadas por
motivo de aplicação ilícita de dinheiros públicos;

b) o que se utilizar em proveito próprio dos dinheiros públicos;

Art. 80 - Sômente por iniciativa do Prefeito Municipal podem as sessões da
Câmara ser prorrogadas, adiadas ou convocadas extraordinàriamente.

Art. 81 - O Departamento das Municipalidades, como órgão técnico, prestará
assistência ás administrações municipais e orientará as finanças dos Municípios.

Art. 82- É vedado ao Município, além do que dispõe a Constituição da Repúbli-
co:

a) desviar qualquer parte de suas rendas para aplicação que, direta e imediata-
mente, se não refira a serviços públicos de caráter local, salvo acôrdo com outros
Municípios, o Estado e a União, em casos de interêsse comum;

b) contrair empréstimo cujo serviço de juros e amortização absorva mais da
têrça parte da renda média arrecadada nos últimos três anos, levando-se em
conta, no cálculo, a renda liquida provável dos serviços de caráter produtivo,
quando o empréstimo se destine à execução dêstes.

Art. 83 - A criação ou aumento dos Municípios far-se-á nos termos da lei de di-
visão administrativa.

Art. 84 - O Município despenderá, no mínimo, com a educação pública, dez por
cento de sua renda tributária, e, com a assistência à maternidade o à infância, um por
cento.

Art. 85 - Só com o voto de dois terços de seus membros poderá a Câmara Mu-
nicipal cancelar dívida ativa de contribuinte insolvente ou conceder favores para ser-
viços de interêsse público.

Ari. 86 - O Estado não poderá intervir em negócios peculiares aos Municípios,
salvo para lhe regularizar as finanças e fazer observar a Constituição e as leis.

Art. 87 - São atribuídos ao Município:
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Art. 72 - Os Municípios são autônomos em tudo que respeite a seu peculiar inte-
résse, e especialmente para:

a) eleger vereadores pelo sufrágio direto de seus munícipes, alistados eleitores
na forma da lei;

b) decretar e arrecadar impostos e taxas que lhes forem atribuídos;

c) organizar os serviços públicos de caráter local.

Art. 73 - A administração do Município compete, em sua função deliberati-
va, à Câmara Municipal e, em sua função executiva, ao Prefeito.

Art. 74 - Será de quatro anos o período administrativo da Câmara.

Art. 75 - A remuneração do Prefeito será fixada no último ano de cada período,
dentro nos limites determinados em lei.

Art. 76 - O Prefeito residirá na sede do Município e não poderá ausentar-se
dêste, por mais de quinze dias, sem licença prévia.

Art. 77 - Compete ao Prefeito:

a) representar o município;

b) promover a execução das leis e resoluções da Câmara:

c) apresentar à Câmara projetos de leis e resoluções, bem como, até trinta de
setembro de cada ano, a proposta justificada do orçamento para o exercício
imediato;

d) publicar por editais, e pela imprensa, onde a houver, as leis e resoluções
municipais, o orçamento, as tabelas de impostos, o lançamento para cada exercício e,
mensalmente, o balancete da arrecadação e dos pagamentos:

e) prestar contas à Câmara, na primeira reunião de cada ano:

1) manter e zelar o patrimônio do Município;

g) sancionar, promulgar e publicar, dentro em Oito dias, contados do recebi-
mento, as leis e resoluções municipais, ou vetá-las total ou parcialmente e devolvê-las
à Câmara. Decorrido o prazo sem sanção nem veto, ou confirmado o projeto vetado,
por dois terços dos vereadores, o Presidente da Câmara a fará publicar como lei.

Art. 78 - A Câmara Municipal reunir-se-á pelo menos duas vezes durante o ano.

§ 1 - Na primeira reunião obrigatória, que se iniciará até o dia 15 de ja-
neiro, a Câmara tomará as contas do Prefeito e deliberará sôbre elas; na segun-
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nomeação recair em jurista de notável saber, com cinco anos, no mínimo, de prática
forense:

2) o Procurador Geral será processado e julgado, nos crimes comuns e nos
de responsabilidade, pelo Tribunal de Apelação.

3) as nomeações para as promotorias das comarcas deverão recair em douto-
res ou bacha réis em direito.

4) os promotores poderão ser demitidos e removidos na forma da lei;

5) a nomeação para adjunto de promotor de justiça recairá em pessoa idônea,
domiciliada rio distrito.

DOS CONSELHOS TÉCNICOS

Art. 67 - Poderá o Governador do Estado criar Conselhos Técnicos, como ór-
gãos consultivos da Assembléia Legislativa e da administração estadual e municipal.

DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

Art. 68 - O Estado divide-se administrativamente em Municípios, e êstes em
distritos.

Art. 69 - Em lei ordinária será estabelecida a organização municipal.

Art. 70 - São condições essenciais para a criação de Município:

a) população mínima de vinte mil habitantes;

b) renda anual mínima de cem mil cruzeiros;

cl zona urbana da sede abrangente de, pelo menos, duzentas moradias;

d) existência de edifícios corri capacidade e condições necessárias para o Go-
vêrno Municipal, instrução pública, pôsto sanitário e matadouro, bem como terreno pa-
ra cemitério.

Art. 71 - São condições essenciais para a criação de distrito:

a) população mínima de três mil habitantes:

b) renda anual mínima de cinco mil cruzeiros;

c) existência, na sede, de Irrita casas habitadas, edifício para instrução e terre-
no para cemitério.
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Art. 61 - Em lei especial far-se-á a divisão judiciária do Estado e organizar-se-á
a magistratura, dispondo-se sôbre o número de juízes, requisitos de nomeação, casos
de acesso, vencimentos, competência e sôbre organização do júri, respeitados, além
dos preceitos da Constituição da República e desta Constituição, os seguintes:

a) primeira investidura nos cargos de juiz de direito mediante concurso organi-
zado pelo Tribunal de Apelação:

b) acesso, em partes iguais, por antiguidade e merecimento, classificando-se,
para êsse efeito, as comarcas em ntrâncias;

c) exercício efetivo de advocacia ou de funções do Ministério Público ou de
magistratura por dois anos, no mínimo, para nomeação de juiz municipal, e quatro
anos, no mínimo, para a de juiz de direito;

d) compôr-se o Tribunal de Apelação de Juízes de direito e advogados ou mem-
bros do Ministério Público, constituindo os últimos, estranhos à magistratura e com
cinco anos, no mínimo, de prática forense, a quinta parte do Tribunal:

e) aposentadoria compulsória em razão da idade, aos sessenta e oito anos, ou
por invalidez declarada judicialmente, assegurando-se ao juiz, assim aposentado,
vencimentos integrais;

1) aposentadoria voluntária com vencimentos integrais, se o aposentado contar
mais de 30 anos de serviço, na forma da lei.

Art. 62 - A lei de organização judiciária poderá alterar o estatuto dos juizes
de primeira instância, desde que não sejam diminuídas suas garantias constitu-
cionais.

Art. 63 - A inconstitucionalidade da lei ou de ato do Governador do Estado só
poderá ser declarada por maioria absoluta dos membros do Tribunal de Apelação.

Ari. 64 - Fica mantido o Conselho Disciplinar da Magistratura, com as atribui-
ções que ora lhe cabem e outras que sejam definidas em lei.

Art. 65 - Compete ao Governador do Estado nomear, substituir e demitir, obser-
vados os preceitos legais, os funcionários da secretaria, dos cartórios e dos serviços
auxiliares do Tribunal de Apelação.

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 66 - A organização do Ministério Público será objeto de lei especial, em que
serão guardados os seguintes princípios:

1) o chefe do Ministério Público, com a denominação de Procurador Geral do
Estado, será de livre nomeação e demissão do Governador do Estado, devendo a
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anualmente ao Governador do Estado a proposta geral do orçamento e o balanço da
receita e despesa do último exercício, para serem enviados á Assembléia Legislativa.

Art. 56 - Os Secretários de Estado não são responsáveis pelos pareceres da-
dos ao Governador, respondendo, porém, quanto aos seus atos, pelos crimes qualifi-
cados em lei.

Parágrafo único - Nos crimes comuns e de responsabilidade, serão os Secretá-
rios de Estado processados e julgados pelo Tribunal de Apelação e, nos conexos
com os do Governador, pela autoridade competente para o julgamento dêste.

DO PODER JUDICIARIO

Art. 57 - O Poder Judiciário será exercido:

a) pelo Tribunal de Apelação, com sede na Capital e jurisdição em todo o Esta-

b) por juizes de direito, municipais e de paz, nas comarcas, termos e distritos;

c) pelo tribunal do júri.

§ 1 - Os desembargadores e juizes de direito gozarão das garantias de
vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, nos termos da
Constituição da República.

§ 2 - Aos juízes municipais, nomeados por quatro anos, serão asseguradas
a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos;

§ Y2- Os juizes de paz serão de livre nomeação do Governador do Estado.

Art. 58 - Ao Tribunal de Apelação compete:

a) elaborar seu regimento interno, organizar sua secretaria, seus cartórios e
serviços auxiliares o propor ao poder competente a criação ou supressão de empre-
gos e a fixação dos vencimentos respectivos;

b) conceder licença, nos termos da lei, aos desembargadores, aos juizes e aos
serventuários que lhe são subordinados imediatamente.

Art. 59 - Mediante proposta do Tribunal de Apelação, poderá o número de de-
sembargadores ser elevado por lei e, em qualquer caso, é irredutível.

Art. 60 - Serão processados e julgados perante o Tribunal de Apelação, nos
crimes comuns e de responsabilidade, os juizes de direito, os juizes municipais e os
uc paz.
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responsabilidade pela Assembléia Legislativa, só podendo esta pronunciar-se no mí-
nimo por dois terços dos seus deputados.

§ 1 - A Assembléia Legislativa só poderá aplicar a pena de perda do cargo,
com inabilitação até o máximo de cinco anos para o exercício de qualquer função pú-
blica, sem prejuízo das ações civis e criminais cabíveis na espécie.

§ 2 - A acusação, o processo e o julgamento do Governador do Estado serão
regulados por lei especial.

Art. 53 - Constituem crimes de responsabilidade os atos do Governador do Es-
tado, definidos em lei, que atentarem contra:

a) a integridade nacional e a existência do Estado;

b) a Constituição da República e a do Estado;

c) o livre exercício dos poderes políticos;

d) a probidade administrativa e a guarda e o emprégo dos dinheiros públicos;

e) o cumprimento das decisões judiciárias.

DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO

Art. 54 - O Governador do Estado é auxiliado pelos Secretários de Estado,
agentes de sua confiança, que lhe subscrevem os atos.

Parágrafo único - Só o brasileiro nato, maior de 25 anos, poderá ser Secretário
de Estado.

Art. 55 - Compete aos Secretários de Estado, além de outras atribuições defini-
das em lei:

a) referendar os atos do Governador;

b) expedir instruções para execução das leis e regulamentos;

c) apresentar anualmente ao Governador relatório completo dos serviços a seu
cargo;

d) prestar informações à Assembléia Legislativa sôbre assuntos concernentes
às respectivas Secretarias;

e) preparar as propostas dos orçamentos de suas Secretarias.

Parágrafo único - Compete ao Secretário das Finanças organizar e apresentar
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q) dar conta, anualmente, dos negócios do Estado à Assembléia Legislativa;

r) prestar à Assembléia Legislativa as contas do exercício financeiro encerrado;

s) conceder ou solicitar a extradição de criminosos, na conformidade das
leis da União;

t) suspender a execução de atos ou resoluções das municipalidades, anulados
pelo poder competente como contrários à Constituição e leis da República ou do
Estado;

u) decretar intervenção nos Municípios, apercebendo o interventor que designar
dos necessários meios de ação;

v) solicitar a intervenção federal, nos termos da Constituição da República.

Art. 43 - Vagando por qualquer motivo o cargo de Governador do Estado, será
õste assumido pelo Presidente ou, em sua falta, pelo Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa, que dentro de noventa dias convocará a eleição do novo Governador.

Art. 44 - Se, decorridos sessenta dias de sua eleição, o Governador do Estado
não houver assumido o poder, a Assembléia Legislativa declarará vago o cargo e
proceder-se-á a nova eleição.

Art. 45 - O período governamental será de seis anos.

Art. 46 - São condições de elegibilidade para o cargo de Governador do Estado
ser brasileiro nato, eleitor e maior de 35 anos de idade.

Art. 47 - O Governador do Estado será eleito por sufrágio direto e secreto.

Art. 48 - A eleição do Governador do Estado realizar-se-á noventa dias antes
da terminação do período governamental.

Art. 49 - O Governador do Estado, ao empossar-se perante a Assembléia Le-
gislativa ou, se esta não estiver reunida, perante o Tribunal de Apelação, prestará o
seguinte compromisso: "Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição da República
e a do Estado, observar as leis e desempenhar com lealdade as funções de Gover-
nador do Estado de Minas Gerais".

Art. 50 - O Governador residirá na Capital do Estado e não poderá ausentar-se
do território dêste por mais de quinze dias, sem licença.

Art. 51 - O Governador do Estado perceberá o subsídio fixado pela Assembléia
Legislativa no último ano da legislatura anterior.

Art. 52 - 0 Governador do Estado será processado e julgado nos crimes de
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c) expedir decretos-leis, quando autorizado pela Assembléia Legislativa, me-
diante as condições e nos limites fixados pelo ato de autorização;

d) expedir decretos-leis nos períodos de recesso da Assembléia Legislativa, ad
referendiii desta, se o exigirem as necessidades do Estado, sôbre matérias da com-
petência da mesma Assembléia, excetuadas as seguintes:

1) modificações à Constituição;

2) orçamento;

3) impostos;

4) instituição de monopólio;

5) empréstimos públicos;

6) alienação e oneração de bens imóveis do Estado;

e) expedir livremente decretos-leis sôbre a organização da administração esta-
dual, observadas as disposições constitucionais, e nos limites das respectivas
dotações orçamentárias;

f) vetar, no todo ou em parte, os projeto de lei, nos termos do § 1 do art. 31;

g) representar o Estado;

h) prover os cargos civis e militares:

i) exercer a chefia da Fôrça Policial, diretamente ou por intermédio dos Órgãos
do alto comando;

j) nomear e demitir livremente os Secretários de Estado;

k) celebrar com a União ou com os outros Estados convenções, ad referendum
da Assembléia Legislativa ou autorizado por esta;

1) contrair empréstimos internos ou externos, autorizado pela Assembléia Le-
gislativa, e observado o disposto na Constituição da República;

m) perdoar e comutar penas disciplinares;

n) indultar penas disciplinares impostas a oficiais e praças da Fôrça Policial;

o) determinar e superintender a aplicação das rendas destinadas aos diver-
sos serviços da administração;

p) convocar extraordinà ria mente a Assembléia Legislativa, prorrogar-lhe e
adiar-lhe as sessões;
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decurso do ano, modificações nos quadros de discriminação ou especialização, por
itens.

Art. 35 - O orçamento não conterá dispositivo estranho à receita prevista e à
despesa fixada para serviços anteriormente criados, excluindo-se dessa proibição:

a) a autorização para abertura de créditos suplementares e operações de
créditos por antecipação de receita;

b) determinação sôbre aplicação do saldo ou modo de cobrir o deilcil.

Art. 36 - Só depois de cnado em lei especial se incluirá no orçamento qualquer
tributo novo ou agravação de tributo existente.

Art. 37 - É vedada a concessão de créditos ilimitados.

Art. 38 - Nenhum crédito especial ou suplementar se abrirá sem expressa auto-
rização legislativa, permitindo-se, porém, a abertura de créditos extraordinários em
qualquer mês do exercício, de acôrdo com a lei, para despesas urgentes e imprevis-
tas, em casos do calamidade ou necessidade de ordem pública.

Art. 39 - A proposta do orçamento deverá ser apresentada pelo Govêrno dentro
em trinta dias, contados do início dos trabalhos de cada sessão ordinária.

Art. 40 - O prazo para a Assembléia Legislativa votar o orçamento é de qua-
renta e cinco dias. Se a reunião da Assembléia se lindar, sem que haja a mesma vo-
tado o orçamento, será êste publicado pelo Govõrno como decreto-lei, conforme o
texto da proposta apresentada.

DO PODER EXECUTIVO

Art. 41 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, que supe-
rintende a administração pública e promove ou orienta a política legislativa de interês-
se do Estado.

Parágrafo único O Governador será substituído, no impedimento ou falta, su-
cessivamente pelo Presidente e Vice-Presidente da Assembléia, que deverão preen-
cher as condições de elegibilidade, estabelecidas no artigo 46.

Art. 42 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

a) sancionar, promulgar e lazer publicar as leis e expedir decretos e regula-
mentos para sua execução:

b) enviar à Assembléia Legislativa projetos de lei, nos termos do artigo 29 desta
Constituição;
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membros, bem como a do Governador;

18) legislar sôbre o bem-estar, a ordem, a tranquilidade e a segurança pública.

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art. 29 - Cabe ao Governador do Estado a iniciativa dos projetos de lei e, priva-
tivamente, dos que versem matéria tributária ou de que resultem acréscimos de des-
pesa.

Art. 30 - A iniciativa dos projetos de lei só poderá ser tomada pela Assembléia
Legislativa por um quinto dos deputados.

Art. 31 - Aprovado o projeto de lei, a Assembléia Legislativa enviá-lo-á ao Go-
vernador do Estado para sanção e promulgação.

1 9 - Quando o Governador considerar o projeto de lei, no todo ou em
parte, inconstitucional ou contrário ao interêsse público, opôr-lhe-á seu veto
total ou parcial, dentro em dez dias a contar daquele em que o houver recebido,
e devolvê-lo-á, nesse prazo, à Assembléia Legislativa, com os motivos do veto.

§ 2 - Se a sessão legislativa já estiver encerrada, o projeto e os motivos do
veto serão publicados no órgão oficial.

§ 39 - A falta de manifestação do Governador, no decurso de dez dias, importa
sanção.

§ 49 - Devolvido o projeto à Assembléia Legislativa, será submetido a uma dis-
cussão e votação nominal e, se lograr aprovação por dois terços dos sufrágios pre-
sentes, será enviado, como lei, ao Poder Executivo, para promulgação e publica-
ção.

Parágrafo único - Não sendo a lei promulgada pelo Governador do Estado,
dentro de 38 horas, o Presidente da Assembléia Legislativa procederá à promulgação
e publicação.

DA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 32 - O projeto de orçamento da receita e da despesa do Estado terá sem-
pre preferência na discussão.

Art. 33 - O orçamento será uno, incorporando-se na receita todos os tributos,
rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se na despesa todas as dotações ne-
cessárias ao custeio dos serviços públicos.

Art. 34 - Desde que para cada serviço não sejam excedidas as verbas globais
votadas pela Assembléia Legislativa, poderá o Governador do Estado autorizar, no
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gá-las, nos limites das atribuições conferidas ao Estado pela Constituição cia Re-
pública, e especialmente:

1) orçar a receita e fixar a despesa do Estado, anualmente;

2) criar, suprimir e alterar impostos e taxas, definindo-lhes a incidência;

3) fixar o efetivo da Fôrça Policial;

4) estabelecer a organização judiciária;

5) autorizar e aprovar acordos com a União ou outros Estados, e dos Munic(-
pios entre si:

6) resolver sõbre alienação de bens imóveis pelo Estado:

7) criar ou suprimir empregos públicos e lixar-lhes vencimentos:

8) dar posse ao Governador eleito, conhecer de sua renúncia e conceder-lhe
licença para interromper o exercício das funções, ou para se ausentar do Estado por
mais de quinze dias:

9) estabelecer a divisão administrativa e a judiciária do Estado, não poden-
do alterá-las senão de cinco em cinco anos;

10) julgar da procedência da acusação intentada contra o Governador perante o
Tribunal de Apelação, nos crimes comuns, por dois terços de votos:

11) processar e julgar o Governador, nos crimes de responsabilidade, e os Se-
cretários de Estado, nos casos de co-delinqüência com o Governador em crimes
dessa mesma natureza:

12) regular as concessões de privilégios para a exploração de serviços públi-
cos do Estado e do Município, vedado estabelecer-se nos contratos pagamentos em
outra moeda que não seja a nacional:

13) legislar sôbre licenças, aposentadorias e reformas, não podendo, por dispo-
sições especiais, concedê-las ou modificá-las:

14) julgar as contas do Govêrno do Estado;

15) transferir temporàriamente a sede do Govêrno, ou a do Poder Legislativo,
quando o exigir a segurança das instituições:

16) solicitar a intervenção federal nos termos da Constituição da República;

17)estabelecer para o período seguinte a ajuda de custo e o subsídio de seus
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Art. 21 - Os funcionários da Assembléia Legislativa estão sujeitos ao Esta-
tuto dos Funcionários Públicos do Estado.

Art. 22 - Aos deputados, membros da Assembléia Legislativa, é vedado:

a) celebrar contrato com a administração pública;

b) aceitar cargo, Comissão ou emprêgo público remunerado, salvo missão
diplomática de caráter extraordinário;

c) exercer qualquer função administrativa ou de consulta, ou ser proprie-
tário ou sócio de emprêsa concessionário de serviços públicos ou de sociedade,
emprêsa ou companhia que goze de favores, privilégios, isenções, garantias de
rendimento ou subsídios do poder público;

d) ocupar cargo público de que seja demissível ad nutum;

e) patrocinar causas contra a União, o Estado ou o Município.

Parágrafo único - Durante as sessões, o deputado que fôr funcionário pú-
blico perderá os vencimentos do cargo, podendo, entretanto, nos intervalos,
reassumir-lhe o exercício e perceber os respectivos vencimentos.

Art. 23 - Durante o prazo em que estiver funcionando a Assembléia Legis-
lativa, sem licença desta, nenhum deputado poderá ser prêso ou processado
criminalmente, salvo no caso de flagrante, em crime inafiançável.

Art. 24 - Os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos
no exercício do mandato, ainda fora da Assembléia Legislativa, não se esten-
dendo, porém, a inviolabilidade às palavras que proferirem, ainda no recinto da
Assembléia Legislativa, não relacionadas com o exercício de suas funções.

Art. 25 - Em caso de manifestação contrária à existência ou independência
da Nação ou incitamento à subversão violenta da ordem política ou social, pode
a Assembléia Legislativa, por dois terços de votos, declarar vago o lugar do de-
putado autor da manifestação ou incitamento.

Art. 26 - Importa renúncia do mandato faltar o deputado às sessões du-
rante três meses consecutivos, sem licença da Assembléia Legislativa.

Art. 27 - Os deputados perceberão uma ajuda de custo por sessão legisla-
tiva e, durante esta, um subsídio mensal, fixados no último ano da legislatura
anterior.

DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Art. 28 - Compete ao Poder Legislativo fazer as leis, modificá-las ou revo-
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DO PODER LEGISLATIVO

Art. 12 - O Poder Legislativo é exercido por uma Assembléia Legislativa
com a colaboração do Governador do Estado pela iniciativa e sanção dos proje-
tos de lei e pela expedição de decretos-leis autorizados nesta Constituição.

Art. 13 - A Assembléia Legislativa compõe-se de setenta representantes do
povo, eleitos mediante sufrágio direto e secreto.

Art. 14 - Só podem ser eleitos deputados à Assembléia Legislativa cida-
dãos brasileiros, maiores de 21 anos, alistados eleitores.

Art. 15 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á na Capital do Estado, inde-
pendentemente de convocação, a 15 de agosto de cada ano, e funcionará du-
rante três méses.

Parágrafo único - Sàmente por iniciativa do Governador do Estado podem
as sessões ser prorrogadas, adiadas ou convocadas extraordinà ria mente.

Art. 16 - Nas prorrogações, assim como nas sessões extraordinárias, as
deliberações da Assembléia Legislativa só incidirão sõbre as matérias indicadas
pelo Governador do Estado, no ato de prorrogação ou de convocação.

Art. 17 - Cada legislatura durará quatro anos.

Art. 18 - Durante a sessão legislativa, a Assembléia funcionará todos os
dias úteis, em reuniões públicas, divulgando-se regularmente pela imprensa os
atos e ocorrências nelas verificados, salvo na hipótese do parágrafo único déste
artigo.

Parágrafo único - As reuniões serio secretas, quando assim o decidir a
maioria dos deputados, atendendo a interêsse público.

Art. 19 - As deliberações da Assembléia Legislativa serão tomadas por
maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

Art. 20 - Compete à Assembléia Legislativa:

a) eleger a mesa;

b) elaborar o regimento interno;

c) regular o serviço de sua polícia;

d) organizar sua secretaria representando ao Governador do Estado sôbre
o provimento dos respectivos cargos.



114

a) propriedade territorial, exceto a urbana;

b) transmissão causa-mortis de propriedade;

c) transmissão inter-vivos da propriedade imóvel, inclusive sua incorpora-
ção no capital de sociedade;

d) vendas e consignações efetuadas por produtores e comerciantes, inclu-
sive industriais, isenta a primeira operação do pequeno produtor, como tal defi-
nido em lei estadual;

e) indústrias e profissões;

f) atos emanados de seu Govêrno e negócios de sua economia, ou regula-
dos por suas leis.

II - Cobrar taxas de serviços estaduais.

Art. 6 - O imposto de vendas e consignações será uniforme, sem distinção
de procedêpcia, destino ou espécie de produtos.

Art. 72 - O imposto de indústrias e profissões será lançado pelo Estado e
arrecadado por êste e pelo Município, em partes iguais.

Art. 82 - Os serviços públicos concedidos não gozam de isenção tributária,
salvo a que lhes fôr outorgada, no interêsse comum, por lei especial.

Art. 92 - O Estado pode criar outros impostos. É vedada, entretanto, a bi-
tributação, prevalecendo o imposto decretado pela União, quando a competên-
cia fór concorrente.

Art. 10 - Nenhum imposto estadual ou municipal pode ser cobrado, senão
em virtude de lei.

Art. 11 - São do domínio do Estado:

a) os bens de propriedade dêste, nos têrmos da legislação em vigor;

b) as margens dos rios e lagos navegáveis, destinados ao uso público, se
por qualquer título não forem do domínio federal, municipal ou particular;

c) os lagos e quaisquer correntes em terrenos de seu domínio ou que ba-
nhem mais de um Município ou sirvam de limites entre Municípios;

d) as ilhas fluviais ou lacustres, cortadas pelas fronteiras dos Municípios.
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS(')

O Governador do Estado de Minas Gerais, em cumprimento do que dispõe
o art. 181 da Constituição Federal e invocando o nome de Deus, decreta a se-
guinte:

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Art. 1' - O Estado de Minas Gerais, parte integrante e inseparável da Re-
pública dos Estados Unidos do Brasil, exercerá em seu território os poderes que
lhe competem nos lêrmos da Constituição Federal.

Art. 2 - Os poderes políticos do Estado são o Legislativo, o Executivo o o
Judiciário.

Art. 39 - O Estado, nos limites de sua competência, assegura a efetividade
do exercício dos direitos individuais, políticos e sociais declarados na Constitui-
ção da República.

Art. 49 - Compete ao Estado:

a) decretar a Constituição e as leis por que se deva reger;

b) exercer todo e qualquer poder que lhe não fôr negado, explícita ou im-
pFicitamente. pela Constituição Federal;

cl incorporar-se em outro, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar
a outros ou formar novos Estados, mediante deliberação da Assembléia Legisla-
tiva, em duas sessões anuais consecutivas, e aprovação do Parlamento Nacional,
nos têrmos da Constituição Federal;

dl organizar e custear os serviços de seu peculiar interêsse;

e) providenciar, na esfera de sua competência, as medidas necessárias à
execução dos tratados comerciais concluídos pela União;

1) legislar para suprir deficiências da lei federal ou para atender a peculiari-
dades locais, sem dispensa ou diminuição das exigências daquela lei, ou até que
a lei federal os regule, nos têrmos do art. 18 da Constituição da República.

Art. 5' - Compete mais, e exclusivamente. ao Estado:

- A decretação de impostos sôbre:

( Minas Gerais do 3011011945.
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Art. 2° Depois de promulgada esta Constituição, a Assembléa Constituinte
funccionará como Assembléa Legislativa ordinaria, e providenciará, desde logo,
para que seja attendida a representação das profissões.

Art. 39 o subsidio do governador e o dos deputados, na primeira legisla-
tura, bem como a ajuda de custo destes ultimos, serão os constantes da lei nu-
mero 1.148, de 6 de setembro de 1930, divididos aquelles em prestações men-
saes.

Art. 49 Na primeira sessão da primeira legislatura, será remunerada a
prorogação.

Art. 52 As primeiras eleições municipaes realizar-se-ão no primeiro do-
mingo de junho de 1936.

§ 12 Diplomados os vereadores, reunir-se-ão dentro em trinta dias, me-
diante convocação do mais votado em primeiro turno e sob a presidencia deste,
elegendo-se a Mesa para o primeiro quatriennio.

§ 22 Para as primeiras eleições municipaes não prevalecerão inelegibilida-
des.

Art. 69 Até a instailação das futuras Camaras Municipaes, os prefeitos,
Conselhos Consultivos e juizes de paz terão suas funcções e investidura regula-
das pelas leis e decretos ora vigentes, que os instituiram.

Art. 72 O governo reintegrará nos respectivos cargos, ou aproveitará nos
de natureza congenere, os professores e empregados da antiga Escola de Sar-
gento da Força Publica, que ainda não tiverem sido aproveitados.

Art. 8 A discriminação de rendas entre o Estado e o Municipio, estabeleci-
da nesta Constituição, só entrará em vigor a primeiro de janeiro de 1936.

Belo Horizonte. 30 de julho de 1935.

Abilio Machado, presidente
Miguel Baptista Vieira, vice-presidente
Lincoln Kubitschek, 1 9 secretario
Sylvio Marinho, 2 secretario
José Resende Ferraz, 3 9 secretario
Waldemar Soares, 49 secretario
Adolpho de Oliveira Portella
Afranio de Mello Franco
Pe. Agostinho de Souza
Alberto José Alves
Alfredo Soares de Lima
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Art. 103. Não se procederá á reforma da Constituição durante o estado de
sitio que abranger qualquer parte do territorio do Estado.

TITULO XV

DISPOSIÇÕES GERAES

Art, 104. As concessões de obras ou serviços publicos, estacluaes Ou muni -
cipaes serão sempre precedidas de coricorrencia publica ou administrativa, salvo
as de pequeno valor ou os casos de urgencia definidos em lei.

Art. 105. Nrihum encargo se creará ao Thesouro cio Estado ou do Munici-
pio sem atiribuição de recursos sufficientes para seu custeio.

Art. 106. Ficam sujeitas a imposto progressivo as transmissões de bens por
herança ou legado.

Art. 107. Independente de qualquer despacho e sob pena de responsabili-
dade, fornecerão os directores de serviço, mediante o pagamento dos respecti-
vos seilos e emolumentos, as certidões do que constar nos serviços a seu cargo,
ressalvados os casos em que o interesse publico imponha sigillo.

Art. 108. O Estado organizará e executará permanentemente um plano
systematico de apparelhamento das estancias hydro-rnineraes, dispendendo
com os respectivos serviços, até sua conclusão, as rendas patrimoniaes e indus-
triaes nelias arrecadadas.

Paragrapho unico. Será organizado em lei um plano de defesa e protecção
das fontes hydro-mineraes do Estado.

Au. 109. As edições officiaes desta Constituição serão acompanhadas do
texto da Constituição da República.

Art. 110. Continuam em vigor, emquanto não revogados, os decretos e leis
que explicita ou implicitamente não contrariem os principios desta Constituição.

TITULO XVI

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 1 O actual governador exercerá o cargo até 4 de abril de 1939. Fin-
dará na mesma data a primeira legislatura.



104

mais de dez annos. Contar-se-á egualmente o tempo em que o funccionario te-
nha estado afastado do cargo no exercicio de mandato legislativo, federal, esta-
dual ou municipal.

Art. 98. O prazo para a concessão da aposentadoria com vencimentos inte-
graes, por invalidez, poderá'ser excepcionalmente reduzido, nos casos que a lei
determinar.

Art. 99. As promoções serão feitas de modo que duas attendam ao mere-
cimento e uma á antiguidade.

Art. 100. O funccionario, cuja destituição fôr annnullada judicialmente, será
reintegrado, não cabendo indemnização ao seu substituto, que terá somente di-
reito ao cargo que porventura exercesse.

Art. 101. Os funcciona rios publicos serão solidariamente responsaveis com
a Fazenda Estadual ou Municipal por prejuizos decorrentes de negligência ou
abuso no exercicio de suas funcções.

TITULO XIV

DA REFORMA DA CONSTITUIÇÃO

Art. 102. A Constituição poderá ser reformada em qualquer tempo, no to-
do ou em parte, por iniciativa da Assembléa ou das Camaras Muriicipaes.

§ 1 2 Considerar-se-á proposta a reforma, quando, apresentada por uma
terça parte pelo menos dos membros componentes da Assembléa, fór conside-
rada objecto de deliberação, por dois terços dos votos presentes, ou quando fôr
solicitada, em dois annos consecutivos, pela maioria da totalidade das Camaras
Municipaes.

§ 2 2 No primeiro caso, dar-se-á por approvada essa proposta, si a adoptar
no anno seguinte, em tres discussões, a Assembléa Legislativa, pelo voto de dois
terços de seus membros componentes; no segundo, realizar-se-ão as Ires dis-
cussões na sessão ordinaria do anno immediato ao da apresentação definitiva.

§ 32 Tanto no primeiro como no segundo caso, não serão acceitas, durante
as discussões, emendas sobre materia não contemplada na proposta.

§ 49 A reforma, dentro em quinze dias depois de promulgada e publicada
pela Mesa da Assembléa, será incorporada ao texto constitucional, providen-
ciando o Poder Executivo para que assim o observem as edições officiaes poste-
riores.
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Art. 90. O ensino religioso será de frequencia facultativa e ministrado de
accordo com os principies da confissão religiosa do alumno, manifestada pelos
paes ou responsaveis, e constituirá materia dos horarios nas escolas publicas
primarias, secundarias, profissionaes e normaes.

Art. 91. E' obrigatorio e gratuito o ensino primario ministrado nas escolas
publicas. O material escolar será fornecido gratuitamente aos pobres.

Art. 92. A lei organica do systema educativo do Estado só se poderá eno-
var nos prazos por dia determinados. No tocante ao provimento dos cargos do
Magisterio Publico, á obrigatoriedade de concurso e ás garantias dos professo-
res, obedecerá aos principios estabelecidos sobre a materia na Constituição da
Republica.

TITULO XIII

Dos FUNCCIONARIOS PUBLICOS

Art. 93. Os cargos publicos do Estado são accessiveis a todos os brasilei-
ros. O estatuto do funccionalismo estadual regulará as condições de investidura
e bem assim as garantias, direitos e deveres dos funccionarios.

Art. 94. A aposentadoria será concedida aos funccionarios por invalidez
provada ou presumida.

Paragraphio unico. Presumir-se-áo invalides os funccionarios que conta-
rem mais de trinta annos de serviço publico effectivo.

Art. 95. Serão aposentados compulsoriamente:

a) os funccionarios que attingirem sessenta e oito annos mie edade:

b) os acommettidos de molestia contagiosa grave e incuravel.

Art. 96. Os vencimentos da aposentadoria serão integraes no caso do pa-
ragrapho unico do art. 94 e no cia letra "b" do artigo 95. Nos demais casos, serão
proporcionaes ao tempo de exercicio.

Paragrapho unico. A ultima lotação do cargo servirá de base para a deter-
minação dos vencimentos dos funccionarios titulados que vencerem percenta-
gens ou quotas.

Art. 97. Na contagem do tempo para a aposentadoria será computado o
serviço publico prestado á União, desde que o perioclo estadual comprehende
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b) pelos promotores de justiça, nomeados pelo governador dentre bacha-
reis em direito;

c) pelos orgãos e funccionarios auxiliares instituidos em lei.

Art. 84. Os promotores de justiça servirão durante quatro annos, podendo
ser reconduzidos, e neste periodo só serão removidos ou exonerados mediante
processo ou por exigência do serviço publico, em virtude de representação fun-
dada do procurador geral do Estado.

Art. 85 A organização do Ministerio Publico será estabelecida em lei, que
attenderá ás garantias prescriptas aos Estados pela Constituição da Republica.

TITULO X

DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS

Art. 86. O Estado, no limite de sua competencia, assegura a effectividade
dos direitos e garantias individuaes, nos termos do art. 113 da Constituição da
Republica.

TITULO XI

DA ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

Art. 87. E' garantida a inviolabilidade dos direitos concernentes á ordem
economica e social, na forma da Constituição da Republica.

Paragrapho unico. A ordem economica e social, em tudo quanto competir
ao Estado, será objecto de lei.

Art. 88. A lei promoverá o amparo do trabalhador.

TITULO XII

DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

Art. 89. Respeitadas as directrizes traçadas pela União, o Estado organizará
e manterá systema educativo proprio, que abrangerá o ensino em todos os seus
graus e ramos, communs e especializados.
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Tribunal, dentro no decendio, não se houver pronunciado.

Art. 81. E' da competencia do Tribunal de Contas:

1) julgar da regularidade e legalidade da execução orçamentaria, bem co-
mo de todas as contas da administração, mediante balancetes mensaes, que lhe
serão remettïdos pelo governador;

2) opinar sobre os balanços annuaes, bem como sobre as contas do gover-
no, que devem ser apresentadas á Assembléa;

3) julgar, mediante recurso de qualquer interessado, os actos e decisões da
Camara sobre a administração financeira do Municipio.

Art. 82. Na organização do Tribunal de Contas, além dos principios enu-
merados nesta Constituição, serão observados os seguintes Preceitos:

1) Seus membros. em numero de tres, serão nomeados pelo governador
dentre cidadãos de reconhecida idoneidade moral, que tenham notorio saber ju-
ridico ou comprovada experiencia dos necjocios publicos.

2) Na falta ou impedimento de um dos juizes, o presidente do Tribunal lhe
dará substituto provisorio, que possud os requisitos exigidos para a nomeação.

3) De accordo com as necessidades do serviço, poderã ser augmentado o
numero dos membros cio Tribunal, mediante representação deste ao poder
competente.

4) Os membros do Tribunal serão vitaticios, perceberão vencimentos
eguaes aos dos desembar(-ladores e terão os mesmos impedimentos e incompa-
tibilidades.

TITULO IX

DO MINISTERIO PUBLICO

Art. 83, O Ministerio Publico será exercido:

a) pelo procurador geral do Estado, com as funcções de chefe do Ministe-
rio Publico, nomeado pelo governador dentre brasileiros natos, bachareis em
direito de notorio saber juridico e idoneidade moral, e que tenham mais de oito
annos de pratica forense, com os mesmos vencimentos dos desembargadores,
sendo, porém, demissivel ad nutum;
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Art. 76. Compete ao Municipio decretar e arrecadar:

a) o imposto de licença;

b) o imposto predial e terriforial urbano, cobrado o primeiro sob fôrma de
decima ou de cedula de renda;

c) o imposto sobre diversões publicas:

d) o imposto cedu lar sobre a renda de immoveis ruraes;

e) as taxas sobre serviços municipaes.

Art. 77. Si o Estado crear outros impostos, além dos que lhe são attribui-
dos privativarnente, dará ás percentagens mencionadas na Constituição da Re-
publica o destino alli indicado, bastando-lhe, si fôr credor, entregar ao Município
sómente o saldo apurado.

Art. 78. O Município não poderá crear taxas addicionaes aos impostos que
lhe pertençam, quando o respectivo lançamento fôr da competencia do Estado.

TITULO VIII

DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS

Art. 79. E' in';tituido um tribunal, que julgará as contas dos responsaveis
por dinheiros ou bens publicos e fiscalizará a administração financeira do Esta-
do.

Art. 80. Todos os actos e contractos referentes a obras publicas e quaes-
quer operações que envolvam onus para o Thesouro serão, depois da autoriza-
ção do governador e respectivo assentamento na Secretaria das Finanças, regis-
trados, dentro em dez dias, no Tribunal de Contas.

§ 1 9 Esses actos e contractos serão exequiveis sómente depois de registra-
dos, e o registro será recusado quando delies não constar, com a designação do
credito para a despesa, a disposição de lei em que se fundarem e a observancia
das demais formalidades legaes.

§ 22 Recusado o registro e insistindo a autoridade administrativa pelo acto
ou contracto, aquelle se fará sob protesto, que será apreciado pela Assembléa na
sua primeira reunião.

§ 32 Considerar-se-ão approvados os contractos e actos sobre os quaes o
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Art. 74. O Estado não poderá intervir em negocios peculiares ao Municipio,
salvo para lhe regularizar as finanças, no caso de impontualidade nos serviços de
emprestimos por elIe garantidos, ou falta de pagamento, por dois annos conse-
cutivos, da sua divida fundada.

§ 1 A intervenção, que só se effectuará mediante representação do Tribu-
nal de Contas ou de qualquer interessado, será determinada em lei, que lhe fi-
xará a amplitude e duração, facultada a prorogação por outra lei.

§ 22 A Assembléa elegerá o interventor, ou autorizará o governador a no-
meai-o.

§ 32 Compete ao governador executar a intervenção, facultando ao inter-
ventor todos os meios de acção que se façam necessa rios,

§ 49 O interventor prestará contas de sua administração á Assembtéa, fa-
zendo-o por intermedio do governador, si houver recebido deste a investidura.

TITULO VII

DA DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS

Art. 75. E' da competencia exclusiva do Estado, além da cobrança de taxas
de serviços proprios, decretar e arrecadar impostos sobre:

a) propriedade territorial, excepto a urbana;

b) transmissão causa mortis de propriedade:

c) consumo de combustiveis de motor de explosão;

d) vendas e consignações effectuadas por productores e commerciantes,
inclusive industriaes, ficando isenta a primeira operação do pequeno productor,
como tal definido em lei ordinaria;

e) exportação das mercadorias de sua producção até o maximo de dei por
cento ad valorem, vedados quaesquer addicionaes;

f) actos emanados do seu governo e negocios da sua economia, ou regula-
dos por suas leis.

Paragrapho unico. Serão decretados pelo Estado e arrecadados por este e
pelo Municipio, em partes eguaes, o imposto de industrias e profissões e o de
transmissão entre vivos de propriedade irnmovel, inclusive a sua incorporação
ao capital de sociedades, sendo o lançamento do primeiro feito pelo Estado.
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convocada pelo presidente, mediante requerimento motivado do prefeito ou de
um terço dos vereadores.

Art. 66. A lei estabelecerá um orgão technico consultivo que, mediante so-
licitação do Municipio, prestará assistencia á administração municipal, inclusive
no que concerne á organização de suas finanças.

Art. 67. E' vedado ao Municipio, além do que dispõe a Constituição da Re-
publica:

a) desviar qualquer parte de suas rendas para applicação que, directa e
immediatamente. se não refira aos seus serviços, salvo accordo com outros mu-
nicipios, em casos de interesse commum;

b) remunerar, ainda transitoriamente, funccionario federal ou estadual que
nelle tenha exercicio, salvo accordo com a União ou o Estado e observado, no
que fôr applicavel, o n. 8 do art. 38 desta Constituição.

c) permittir que oíficinas de sua propriedade imprimam jornaes ou pros-
pectos de feição partidaria;

d) contrahir emprestimo cujo serviço de juros e amortização absorva mais
da quarta parte da média da arrecadação nos tres ultimos annos, levando-se em
conta, para esse calculo, a renda liquida provavel dos serviços de caracter pro-
ductivo quando o empréstimo se destinar á execução destes.

Paragrapho unico. Depende de approvação da sembléa o acccrdo a que
se refere a letra a, quando incidir em serviço de caracter permanente.

Art. 68. Mediante licença da Assernbléa, poderão os Municipios firmar ac-
cordos para modificar os respectivos limites.

Art. 69. E' facultado ao Municipio por dois terços dos votos dos membros
componentes da Camara, requerer á Assembléa sua annexação a outro.

Art. 70. O Municipio creado ou augmentado com area desmembrada de
outro será responsavel pela quota parte das obrigações do Municipio desfalcado.

Art. 71. O Municipio dispenderá com a educação publica dez por cento de
sua renda tributaria e, com a assistencia á maternidade e á infancia, um por
cento, no minimo.

Art. 72. O Estado não poderá obrigar o Municipio a realizar despesas sem
lhe facilitar os meios, salvo o disposto nesta Constituição.

Art. 73. Só com o voto de dois terços de seus membros poderá a Camara
perdoar a divida activa do Municipio, ou conceder favores.
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(teste por mais de quinze dias sem licença da Camara. e, na suas ausencias e im-
pedirnentos, será substituido, successivamente, pelo presidente da Camara e
substitutos deste.

§ 62 Nas faltas e impedimentos do vereador, servirá o supplente.

Ari. 62. Compete ao prefeito:

a) representar o Municipio;

1)1 promover a execução das leis e resoluções da Camara;

cl apresentar á Camara projectos de leis e resoluções, bem como, até trinta
de setembro de cada anno. a proposta justificada do orçamento para o exercicio
immediato,

d) publicar, por editaes, e pela in, prensa, onde houver, as leis e resoluções
municipaes, o orçamento, as tabellas (te impostos, o lançamento para cada exer-
cicio e, em cada trimestre, o balancete das arrecadações e dos pagamentos;

e) prestar contas á camara, na primeira reunião de cada anuo;

f) manter e zelar o patrumonio territorial do Munucipuo, afastando os intru-
sos,

g) sanccionar, promulgar e publicar, dentro em oito dias contados do rece-
bimento, as leis municipaes, ou vetal-as e devolvel-as á Camara. Decorrido o
prazo sem sancçáo nem veto, ou confirmado o projecto vetado, o presidente da
Camara promulgará o acto e o fará publicar.

Ar(. 63. A Camara reunir-se-á pelo menos duas vezes annualmente

§ 1 Na primeira reunião obrigatoria que se realizará até o dia 15 de jarle-
ro, a Camara tomará as contas do prefeito e deliberará sobre elas: e na segunda,
até o dia 5 de outubro, votará o orçamento.

§ 22 As contas e o orçamento, logo depois da approvação da Camara, se-
rão remettidos ao orgão de assistencia á administração municipal.

Ar t. 64. Perderá o cargo o prefeito:

a) que não apresentar contas documentadas, ou não as tiver approvadas
por motivo de applicaçáo illicita dos dinheiros publicos;

bI que se utilizar em proveito proprio dos dinheiros publicos.

Art. 65. A Camara reunir-se-á em sessão extraordinaria, sempre que fór
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b) renda annual minima de oitenta contos de réis;

c) existencia de edificios com capacidade e condições necessarias para o
governo municipal, instrucção publica, posto sanitario e matadouro, bem como
terreno para cemiterio.

Art. 59. São condições essenciaes para a creação do districto:

a) população minima de tres mil habitantes;

b) renda annual minima de cinco contos de réis;

o) existencia, na séde, de cincoenta casas habitadas, edificio para instrucção
e terreno para cemiterio.

Art. 60. Os Municipios são autonomos em tudo que respeite ao seu pecu-
liar interesse, e especialmente quanto:

a) á escolha, por votação directa e secreta, dos vereadores da Camara Mu-
nicipal;

b) á decretação de seus impostos e taxas, e á arrecadação e applicação de
suas rendas;

c) á organização dos serviços de sua competencia.

Art. 61. A administração do Municipio compete, em sua funcção deliberati-
va, á Carr;ara Municipal, e, em sua funcção executiva, ao prefeito.

§ 1' A lei determinará o modo de eleição do prefeito, podendo esta reali-
zar-se conjunctamente com a dos vereadores, pelo voto directo, ou indirecto,
pela maioria da Camara.

§ 2? A administração do Municipio da Capital e das estancias hydro-mine-
raes se regerá por lei especial, sendo o prefeito nomeado pelo governador e por
elIe demissivel livremente, reservadas as funcções deliberativas a uma Camara
eleita.

§ 39 Será de quatro annos o periodo administrativo da Camara e do pre-
feito, vedada a reeleição deste para o periodo seguinte.

§ 49 O cargo de vereador, considerado serviço publico relevante, é gratui-
to, e remunerado o de prefeito. O subsidio deste, dentro nos limites determina-
dos em lei e em proporção com a renda do anno anterior, será fixado pela Ca-
mara, no ultimo anno de cada periodo.

§ 5 9 0 prefeito, que residirá na séde do Municipio, não poderá ausentar-se
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d) exercer as funcçôes que lhe forem attribuidas pelas leis de processo e de
organização judiciaria.

Art. 50. Os juizes vitalicios serão nomeados pelo governador, mediante
lista tríplice organizada pelo Córte de Appellação, após concurso de provas ou
de titulos, e deverão ser bachareis em direito, com ntais de vinte e cinco e menos
de cincoenta annos de edade, e quatro annos, pelo menos, de pratica forense.

Paragrapho unico. O requisito de edade rr;axima será dispensado aos que
exercerem ou tenham exercido o cargo de promotor ou juiz não vitalicio.

Art. 51. Os desembargadores e juizes vitalicios gozarão, além da garantia
de vitaliciedade, as de inamovibilidade e irreductibilidade de vencimentos, nos
termos da Constituição da Republica.

Paragrapho unico. A aposentadoria, que será com pulsoria aos sessenta e
oito annos ou por invalidez declarada judicialmente, tambem poderá ser conce-
dida em razão de serviços prestados por mais de trinta annos.

Art. 52. Os juizes de paz serão eleitos e servirão durante o tempo marcado
em lei, não podendo ser destituidos sinão em virtude de sentença.

Art. 53. O Poder Judiciario negará applicação ás leis e actos inconstitucio-
naes devendo a inconstitucionalidade ser declarada pela maioria absoluta dos
membros da Côrte de Appellação.

Art. 54. E' vedada aos juizes actividade politico-partidaria.

Art. 55. Fica mantido o Conselho Disciplinar da Magistratura, com as attri-
buiçães conferidas em lei.

TITULO VI

DO MUNICIPIO

Art. 56. O Estado divide-se odmtnistrativamente em Municipios, e estes,
em districtos.

Art. 57. Os Municipios serão organizados em lei, respeitados os preceitos
desta Constituição.

Art. 58. São condições essenciaes para a creação do Municipio:

a) população minima de vinte mil habitantes;
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TITULO v

DO PODER JUDICIARIO

Art. 45. O Poder Judiciario será exercido:

1) pela Côrte de Appellação, com séde na Capital e jurisdição em todo o
Estado;

2) pelo juiz vitalicio, na comarca, e pelo juiz de paz, no districto;

3) pelo tribunal do jury;

4) por tribunaes e juizes instituidos em lei.

Art. 4€. A lei fará a divisão e organização judiciaria, determinando o nu-
mero, a competencia e os vencimentos dos juizes, bem como os requisitos de
nomeação e accesso.

Paragrapho unico. A divisão judiciaria será feita ao mesmo tempo que a
divisão administrativa e, quanto possivel, coincidirá com esta.

Art. 47. A Côrte de Appe$lação dividir-se-á em camaras e turmas, segundo
a necessidade do serviço, e poderá funccionar como tribunal de revisão em ca-
maras conjunctas.

Paragrapho unico. Só mediante proposta da Cõrte poderá ser alterado o
numero dos desembargadores.

Art. 48. O processo de nomeação dos desembargadores e de promoção
dos Juizes será regulado na lei de organização judiciaria, observados os preceitos
da Constituição da Republica.

Art. 49. A Córte de Appelação elegerá dentre seus membros o presidente
e o vice-presidente, competindo-lhe ainda:

a) elaborar o Regimenio Interno, organizar seus cartorios, secretarias e
serviços auxiliares, propondo ao poder competente a creação ou suppressão de
empregos e a fixação dos vencimentos respectivos;

b) conceder licença, nos termos da lei, aos desembargadores e juizes, e aos
serventuarios que lhe forem immediatamente subordinados;

c) nomear e demittir os funccionarios de seus cartorios, secretaria e servi-
ços auxiliares, observados os preceitos Iegaes;
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4) o gozo e o exercicio dos direitos individuaes, sociaes e politicos;

5) a segurança e a tranquilidade cio Estado;

6) a probidade da administração;

7) a guarda e o emprego legal dos dinheiros publicos;

8) o cumprimento das decisões judiciarias.

CAPITULO IV

DOS SECRETARIOS DE ESTADO

Art. 41. O governador será auxiliado pelos secreidruis ilu 1. Sti(lo.

§ 1" Haverá tantas Secretarias quantas a lei cleterminir

§ 2e Os secretarios serão brasileiros natos, eleitores e maiores de vinte e
cinco annos.

Art. 42. Compete aos secretarios, além das attribuiçáes fixadas em lei:

1) referendar os actos do governador;

2) expedir instrucções e outros actos adequados á boa execução das leis
e regulamentos;

3) apresentar annualmente ao governador minucioso rírlatorio dos serviços
a seu cargo;

4) prestar aAssembléa as informações solicitadas sobre assumptos cnn
cernentes ás respectivas Secretarias.

Art. 43. A lei definirá os actos que, praticados ou ordenados pelos secreta-
rios, nos termos do art. 40, constituirem crime de responsabilidade.

Paragrapho unico. Nos crimes comrtiuns e nos de responsabilidade os se-
cretarios serão processados e julgados pela Côrte de Appellaçâo, e, nos casos (te
co-delinquencia com o governador, pelo orgão competente para o processo e
julgamento deste.

Art. 44. As funcções de secretario são incornpativeis com o exercicio de
qrtaesquer outras.
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12) determinar e superintender a applicação das rendas destinadas aos di-
versos serviços da administração

13)convocar extraordinariamente a Assembléa;

14) dar conta annualmente dos negocios do Estado á Assembléa, sugge-
rindo-lhe na sessão inaugural, as reformas e providencias reclamadas pelo ser-
viço publico;

15) enviar á Assembléa propostas de lei convenientemente fundamenta-
das, devendo a de orçamento ser apresentada dentro em trinta dias, contados do
inicio dos trabalhos de cada sessão ordinaria:

16) prestar á Assembléa as contas do exercicio financeiro encerrado;

17) pedir a intervenção federal, nos termos da Constituição da Republica;

18) conceder ou solicitar a extradicção de criminosos, na conformidade das
leis da União;

19) suspender, depois de annullados pelo poder competente, os actos ou
resoluções das municipalidades, contrarios á Constituição e ás leis da Republica
ou do Estado;

20) executar nos municipios a intervenção constitucional, facultando ao
interventor designado os necessarios meios de acção.

CAPITULO III

DA RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR

Art. 39. O governador será submettido a processo e julgamento, nos cri-
mes de responsabilidade, perante a Assembléa, e, nos communs, perante a
Côrte de Appellação, depois de declarada procedente a accusação pela Assem-
bléa.

Art. 40. Constituem crimes de responsabilidade os actos do governador,
definidos cm lei, que attentarem contra:

1) a integridade nacional e a existencia do Estado;

2) a Constituição e as leis;

3) o livre exercicio dos poderes politicos;
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Art. 36. O governador perceberá o subsidio fixado pela Assembléa Leiis-
lativa no ultimo anno da legislatura anterior.

Art. 37. O governador residirá na Capital do Estado e não poderá ausentar-
se do territorio deste por mais de quinze dias, sem licença.

CAPITULO II

DAS ATTRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR

Art. 38. Compete ao governador do Estado:

11 sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis;

21 vetar, no todo ou em parte, os projectos de lei que lhe parecerem inte-
gral ou parcialmente inconstitucionaes ou contrarios ao interesse publico;

3) expedir decretos, regulamentos e outros actos adequados á boa execu-
ção das leis;

4) representar o Estado;

5) prover os cargos civis e militares, salvo as restricções expressas nesta
Constituição;

6) exercer a chefia da Força Publica, directamente ou por intermedio dos
orgãos do alto com mando;

7) nomear e demittir livremente os secretarios de Estado;

81 celebrar com a União, ou outros Estados, após autorização ou ad refe-
rendum da Assembléa, quaesquer accordos para coordenação dos serviços de
reciproco interesse, uniformização de leis ou praticas administrativas, arrecada-
ção de impostos, prevenção e repressão da criminalidade, permuta de informa-
ções, e ainda para incumbir funccionarios federaes de executar leis e serviços do
Estado e actos ou decisões das auctoridades estaduaes;

9) contrahir emprestimos internos ou externos mediante autorização d
Assembléa, observado, quanto aos ultimos, o disposto na Constituição da Repu-
blica;

10) perdoar e commutar penas impostas a reus de crimes communs suei-
tos á jurisdicção do Estado;

11) indultar penas disciplinares impostas a oíficiaes e pracas da For i P u-
blica;
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vinte dias antes de terminar o periodo governamental, ou sessenta depois u
aberta a vaga, si esta occorrer nos dois primeiros annos do quatriennio.

§ 1 Quando a vaga se der nos dois ultimos annos, a Assembléa, em vota-
ção secreta e por maioria absoluta de votos, elegerá, dentro em dez dias, o
substituto do governador.

§ 22 Não estando reunida a Assembléa, o seu presidente a convocará para,
no prazo de trinta dias, contados daquelle em que se der a vaga, proceder á elei-
ção do substituto.

§ 32 Si nenhum candidato alcançar a maioria absoluta, a Assembléa ele-
gerá, em segundo escrutinio, pela maioria dos votos presentes, um dentre os
dois mais votados no primeiro escrutinio, decidindo a sorte no caso de empate.

§ 42 O governador eleito em substituição completará o quatriennio.

§ 50 No caso de licença, falta ou impedimento do governador por mais de
quinze dias, serão chamados successivamente a exercer o cargo o presidente e o
vice-presidente da Assembléa.

Art. 34. São inelegiveis para o cargo de governador:

a) os parentes consanguineos e affins, até o terceiro grau, do governador,
que esteja em exercicio ou não o haja deixado, pelo menos, um anno antes da
eleição;

h) os secretarios de Estado e o chefe de policia, até um anno após a cessa-
ção definitiva de suas funcções;

c) os commanclantes de forças publicas, federaes ou estaduaes, com attri-
buições em qualquer parte do territorio, do Estado, até seis mezes depois de ha-
verem cessado definitivamente as respectivas funcções;

d) os substitutos eventuaes do governador, que tenham exercido o cargo
por qualquer tempo, nos seis mezes irnmediatamente anteriores á eleição.

Art. 35. O governador, ao empossar-se perante a Assembléa, ou, si esta
não estiver reunida, perante a Côrte de Appellação, prestará compromisso nes-
tes termos: "Prometto cumprir e fazer cumprir a Constituição da Republica e a
do Estado, observar as leis e desempenhar com lealdade as funcçóes de gover-
nador do Estado de Minas Geraes".

Paragrapho unico. Considera-se renunciado o cargo si o governador,
qualquer que seja o motivo, não houver assumido o exercicio até quarenta dias
após a data marcada para a posse.
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b) o modo de empregar o saldo do exercicio ou de cobrir o deficit.

Art. 26. E' vedado á Assembléa conceder creditos illimitados.

§ 1 Nenhum credito especial ou supplementar se abrirá sem expressa
autorização legislativa, perrnittindo-se, porém, a abertura de creditos extraordi-
narios em qualquer mez do exercicio, de aCcOr(lo com a lei, para despesas ur-
gentes e imprevistas, em caso de calamidade publica, rebellião ou quera.

§ 2° Salvo disposição expressa em contrario, nenhum credito decorrente
de autorização orçamentaria se abrirá sinão no segundo semestre do exercicio e
mediante demonstração de que o augmento da receita arrecadada sobre a orca-
da, erificado no primeiro semestre, comporta esse credito.

Ari. 27. Considerar-se-á prorogado o orçamento si. até 15 de novembro,
não houver a Assembléa remettido ao governador, para sancçào, o orçamento
do anno seguinte.

Art. 28. A contabilidade do Estado será regulada em lei.

TITULO III

DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO 1

DO GOVERNADOR DO ESTADO

Art. 29. O Poder Executivo será exercido pelo governador do Estado.

Art. 30. O governador será eeito por maioria de votos, em suffragio uni-
versal directo e secreto.

Art. 31. São condições de elegibilidade para o cargo de governador:

a) ser brasileiro nato;

b) estar alistado eleitor;

cl ter mais de trinta o cinco anncs de edade.

Art. 32. O periodo governamental será de um quatriennio, não podendo o
governador ser reeleito sinão quatro annos depois de deixar o cargo.

ArI 33. A eleição do governador realizar-se-á em todo o Estado, cento e
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§ 22 O silencio do governador no decendio importa sancçáo.

§ 30 Devolvido o projecto á Assembléa, será submettido a discussão unica,
com parecer ou sem elle, dentro em trinta dias, contados da devolução ou da
reabertura dos trabalhos, e, si approvado pela maioria absoluta da Assembléa,
irá de novo ao governador para a promulgação.

§ 4? Nos casos de resolução legislativa e naquelles em que a lei não houver
sido promulgada pelo governador dentro em 48 horas, a promulgação se fará
pelo presidente da Assembléa.

Art. 23. As formulas da sancçâo e promulgação serão as seguintes:

ai "A Assembléa Legislativa decreta e eu sancciono a seguinte lei";

b) "A Assembléa Legislativa estatue e eu promulgo a seguinte resolução";

c) "A Assembléa Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei";

Art. 24. Os projectos rejeitados não poderão ser renovados na mesma ses-
são legislativa.

CAPITULO IV

DA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 25. O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente á receita
todos os tributos, rendas e supprimentos de fundos, e incluindo-se discrimina-
damente na despesa todas as dotações necessarias ao custeio dos serviços pu-
blicos.

§ l' 	depois de creado em lei especial se incluirá no orçamento qualquer
tributo novo ou aggravaçãc de tributo existente.

§ 22 O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes: uma fixa, que
não será alterada sinão em virtude de lei anterior; e outra variavel, que obede-
cerá a rigorosa especificação, sendo prohibida a transferencia de saldos de ver-
bas.

§ 32 O orçamento não conterá dispositivo extranho á receita prevista e á
despesa fixada para os serviços anteriormente creados, excluindo-se dessa pro-
hibiçáo:

a) a autorização para abertura de creditos supplementares e para opera-
ções de credito como antecipação de receita;
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17) mudar temporariamente a séde do Poder Legislativo;

18) eleger o governador, nos termos dos § l, 2 e 39 do art. 33 desta
Constituição;

19) solicitar a intervenção federal, na forma da Constituição da Republica;

20) adiar e prorogar suas sessões;

21) fixar a ajuda de custo e o subsidio de seus membros, bem como o sub-
sidio do governador;

22) legislar, em caracter complementar e suppletivo, nas casos do art. 50, §
30 da Constituição da Republica.

CAPITULO III

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art, 19. Compete a iniciativa dos projectos de lei:

a) a qualquer membro ou commissão da Assembléa:

b) ao governador;

c) ás Camaras Municipaes, devendo a proposta ser apresentada pela
quarta parte, pelo menos, do numero total dos Municipios;

d) aos eleitores, em numero de dez mil no minimo.

Art. 20. Salvo quando precedido de mensagem do governador, qualquer
projecto de lei, que importe accrescimo de despesa, terá o andamento suspenso
após a primeira discussão, até que seta approvada a receita correspondente.

Ar!. 21. Approvado o projecto de lei pela Assembléa, esta o enviará ao qo-
vernador para sancçáo e promulgação.

Ar!. 22. Si o governador julgar o projecto, no todo ou em parte, Inconstitu-
cional ou contrario ao interesse publico, oppor - lhe-á o seu veto, total ou parcial,
dentro em dez dias, a contar daqtielle em que o tiver recebido, e o devolverá á
Assembka com os motivos da recusa.

1' Si a sessão legislativa já estiver encerrada, o projecto e os motivos da
recusa serão publicados no orgão otticial.
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cessario, quando se tratar de despesa de caracter exclusivamente local, que a
deliberação legislativa seja tomada por dois terços, pelo menos, dos votos pre-
sentes;

3) fixar a Força Publica;

4) decretar a organização judiciaria;

5) autorizar ou approvar accordos com a União, ou outros Estados, e dos
Municipios entre si;

6) resolver acerca da alienação ou da acquisição de bens immoveis pelo
Estado, bem como decretar a desapropriação por necessidade ou utilidade pu-
blica;

7) crear e supprimir empregos publicos, dar-lhes attribuições e fixar-lhes
vencimentos;

8) dar posse ao governador eleito, conhecer da sua renuncia e conceder-
lhe licença para interromper o exercicio das funcções, ou para se ausentar do
Estado por mais de quinze dias;

9 decretar a divisão administrativa e a judiciaria do Estado, não podendo
alteral-as si não de cinco em cinco annos;

10) julgar da procedencia da accusação intentada contra o governador pe-
rante a Côrte de Appellação nos crimes commuris;

11) processar e julgar o governador nos crimes de responsabilidade, e os
secretarios de Estado, nos casos de co-delinquencia com o governador em cri-
mes dessa mesma natureza;

12) decretar a lei reguladora das concessões de privilegios para exploração
de serviços publicos do Estado e do Municipio, sendo vedada, nos contractos, a
clausula de garantia de juros e a de pagamento em outra moeda que não seja a
nacional;

13) legislar sobre licenças, aposentadorias e reformas, não podendo, por
disposições especiaes, concedel-as ou modifical-as;

14) decretar a intervenção nos Municipios, na forma desta Constituição;

15) julgar as contas do governador;

16) trasferir temporariamente a séde do Governo, quando o exigir a segu-
rança das instituições;
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§ 12 Desde que haja tomado posse, nenhum deputado poderá:

a) ser director, proprietario ou socio de empresa beneficiada com privile-
gio, isenção ou qualquer favor em virtude de contracto com a União, o Estado
ou o Municipio;

b) occupar ou exercer cargo, commissão ou emprego publico, de qualquer
natureza, remunerados ou não, de que seja demissivel ad nutum;

c) accumular as funções legislativas com outras da mesma natureza, fede-
raes ou mufliCipaes;

d) pleitear interesses privados perante a administração publica, como ad-
vogado ou procurador, e patrocinar causas contra a União, o Estado ou o Muni-
ci pio.

§ 2 9 A infração de qualquer dos dispositivos anteriores determinará a per-
da do mandato, mediante provocação do presidente da Assembléa, de algum de
seus membros ou de qualquer eleitor, ao poder competente.

§ 39 Não é prohibida a accumulação da funcção legislativa com o exercicio
do magisterio.

Art. 15. Durante as sessões, o deputado, que for funccionario publico, per-
derá os vencimentos integraes do cargo, podendo, porém, nos intervallos, reas-
sumir-lhe o exercicio e perceber os respectivos vencimentos.

Art. 16. Incorrerá na pena de perda do mandato o deputado que, sem li-
cença da Assembléa, faltar ás sessões durante Ires meses consecutivos.

Art. 17. O deputado, quando nomeado secretario de Estado ou prefeito da
Capital, não perderá o mandato, sendo substituido, durante o impedimento, pelo
suplente respectivo.

CAPITULO II

DAS ATTRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Art. 18. Compete privativamente ao Poder Legislativo fazer as leis, modifi-
cal-as e revogal-as nos limites das altribuições conferidas ao Estado pela Cons-
tituição da Republica, e especialmente:

1) orçar e fixar annualmente a receita e a despesa do Estado;

2) regular a arrecadação e a distribuição das rendas do Estado, sendo ne-
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f) os projectos de lei serão apresentados com ementa, que enunciará em
fôrma succinta o seu objecto, e não poderão conter materia alheia á ementa;

g) nenhum projecto de lei poderá ser discutido si não fôr apresentado pelo
menos dez dias antes do encerramento da sessão legislativa, salvo si a propria
Assembléa, por dois terços dos membros presentes, em votação nominal, resol-
ver o contrario, ou si o solicitar o governador, em mensagem especial.

Art. 11. Os deputados são inviolaveis por suas opiniões, palavras e votos,
no exercicio do mandato.

§ 1 9 Extender-se-á a inviolabilidade a tudo quanto o deputado disser ou
publicar, ainda fóra da Assembléa ou de seu orgão official, mas no exercido do
mandato.

§ 2 9 A inviolabilidade não se extenderá ás palavras que o deputado profe-
rir, mesmo no recinto da Assembléa, desde que não se relacionem com o exerci-
cio das funcções.

Art. 12. Os deputados, desde o recebimento do diploma até a instailação
da nova legislatura, não serão processados criminalmente, nem presos, sem li-
cença da Assembléa, salvo caso de flagrancia em crime inafiançavel. A immuni-
dade é extensiva ao supplente immediato do deputado em exercicio.

§ 1 9 A prisão em flagrante, nos crimes inafiançaveis, será logo communi-
cada ao presidente da Assembléia com a remessa do auto e dos depoimentos,
para que ella resolva sobre sua legitimidade e conveniencia, e autorize, ou não, a
formação da culpa.

§ 2 Em tempo de guerra, os deputados, civis ou militares, incorporados ás
forças armadas, ficarão sujeitos ás leis e obrigações militares.

Art. 13. Os deputados perceberão uma ajuda de custo por sessão legislati-
va e, durante esta, um subsidio mensal, fixados ambos no ultimo anno da legis-
latura anterior. As prorogações não serão remmuneradas.

Paragrapho unico. O presidente e os membros da comrrissão de que trata
o artigo 82 perceberão, durante o intervalto das sessões, metade do subsidio.

Art. 14. Nenhum deputado poderá, desde a expedição do diploma:

a) celebrar contracto com a administração publica federal, estadual ou mu-
nicipal;

b) acceitar cargo, commissão ou emprego publico remunerados, salvo
missão diplomatica de caracter transitorio, mediante previa licença da Assem-
bléa.
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he a essa commissão, sempre ad referendum da Assembléa:

a) elaborar projectos de lei;

b) resolver sobre os pedidos de licença para prisão ou processo dos de-
putados;

c) conceder licença ao governador para ausentar-se do Estado por mais de
quinze dias.

§ 2 9 Os membros dessa comnuissão serão inelegiveis para o intervallo se-
guinte.

Art. 99 Mediante requerimento de um terço de seus membros ou de uma
de suas commissões, e deliberações da maioria, a Assembléa convidará qual-
quer secretario de Estado a comparecer perante ella, ou perante a commissão
requerente, afim de ministrar informações sobre assumpto de interesse publico,
ou relativo a actos do Governo.

§ 1 9 A falta de comparecimento do secretario, sem a devida excusa, im-
porta crime de responsabilidade.

§ 2 9 Qualquer secretario de Estado poderá pedir á Assembléa, ou a alguma
de suas cornmissões, que lhe designe dia e hora afim de solicitar providencias
legislativas em assumptos concernentes á sua Secretaria, ou sobre elles minis-
trar esclarecimentos.

Art. 10. Compete privativamente á Assembléa eleger a Mesa, prorogar ou
adiar as sessões, regular sua policia, organizar o Regimento e a Secretaria, pro-
vendo os respectivos cargos e fixando-lhes os vencimentos.

Paragrapho unico. Na organização do Regimento, serão observadas as se-
guintes regras:

a) não se discutirá nenhum projecto de lei ou resolução sem haver entrado
em ordem do dia pelo menos vinte e quatro horas antes;

b) cada projecto de lei ou resolução passará por tres discussões, mediando
entre ellas intervallo nunca menor de vinte e quatro horas;

c) o projecto de lei do orçamento terá sempre preferencia na discussão, e
não poderá conter disposições estranhas á receita e á despesa do Estado;

d) as cornmissÔes serão eleitas por escrutinio secreto, assegurada, quanto
possivel, a representação das correntes de opinião definidas na Assembléa;

e) as alterações regimentaes dependerão de proposta escripta, que será
distribuida em avulso e discutida pelo menos em duas sessões;
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e a profissional, de um para cada grupo eleitoral das classes organizadas na
fôrma da Constituição da Republica.

§ 32 O numero dos representantes do povo poderá ser augmentado após
as revisões do resenceamento federal, de modo que corresponda, até o maximo
de quarenta e oito, a um por cento e cincoenta mil habitantes, e, deste limite
para cima, a um por duzentos e cincoenta mil.

Art. 5'-' A Assembléa reunir-se-á na Capital do Estado, a quinze de agosto
de cada anno, sem dependencia de convocação, e funccionará durante tres me-
zes, podendo as sessões ser prorogadas ou adiadas.

§ 12 Si a Assembléa não puder instalar-se nos quatro primeiros dias, os
deputados ausentes perderão o subsidio correspondente a tantos dias quantos
os decorridos do fim desse prazo até a installação.

§ 2 9 A Assembléa poderá reunir-se em sessões extraordina rias, sempre
que fôr convocada, com declaração de motivo, pelo seu presidente, ou pelo go-
vernador do Estado, devendo a convocação, no primeiro caso, ser solicitada por
um terço de seus membros.

Art. 69 Durante a sessão legislativa, a Assembléa funccionará todos os dias
uteis.

§ 1 9 As sessões serão publicas, devendo todos os actos ser regularmente
divulgados pelo orgão official.

§ 2 2 Por decisão da maioria dos deputados presentes, nos casos em que o
reclamar o interesse publico, as sessões poderão ser secretas.

§ 3' Assembléa não deliberará sinão com a presença da maioria absoluta
de seus membros. O Regimento Interno determinará o quorum para a abertura
das sessões e discussão das materias da ordem do dia.

Art. 7° Mediante requerimento de um terço de seus membros e delibera-
ção da maioria, a Assembléa poderá crear comissões de inquerito sobre factos
determinados, e aos inquerítos se applicarão as regras do processo penal.

Paragrapho unico. As auctoridades judiciarias e administrativas procede-
rão ás diligencias requisitadas pelas commissões de inquerito, e lhes fornecerão
quaesquer documentos, cujo exame ellas julgarem necessario.

Art. 89 No fim de cada sessão ordina ria, a Assembléa elegerá, por escruti-
nio secreto e voto proporcional, uma commissão de sete membros, que a repre-
sentará até a installação da sessão seguinte, e terá como presidente o da Assem-
bléa.

§ 1 9 Além das attribuições que lhe forem conferidas no Regimento, incum-
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EM NOME DE DEUS TODO PODEROSO

O povo iiineiro, por seus representantes em Assembléa Constituinte, decreta e
promulga a presente

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAES(')

TITULO I

PRELIMINARES

Art. 1 9 O Estado de Minas Geraes, parte integrante e inseparavel da Repu-
blica dos Estados Unidos do Brasil, exercerá em seu territorio os poderes que
lhe são attribuidos pela Constituição Federal.

Art. 29 Os poderes politicos do Estado são o Legislativo, o Executivo e o
Judiciario, independentes e coordenados entre si.

Paragrapho unico. E' vedado a qualquer desses poderes delegar suas at-
tribuições, e o cidadão investido nas funcções de um delles não poderá exercer
as de outro.

TITULO II

DO PODER LEGISLATIVO

CAPITULO 1

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 39 O Poder Legislativo será exercido por uma Assembléa, com a sanc-
çáo do governador do Estado.

Art. 49 A Assembléa Legislativa compór-se-á de representantes do povo e
das organizações proíissionaes, eleitos na fôrma da lei para um periodo de qua-
tro annos.

§ 1 Serão elegiveis para a Assembléa os brasileiros maiores de vinte e um
annos e alistados eleitores desde tres annos antes.

§ 2 A representação popular constituir-se-á de quarenta e oito deputados,

() «Minas Gerais" de :3110711935.
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e) exportação de mercadorias de sua produção para o exterior, até o má-
ximo de cinco por cento ad valorem, vedados quaisquer adicionais;

f) os atos regulados por lei, os do serviço de sua justiça e os negócios de
sua economia;

II - cobrar:

a) contribuição de melhoria;

b) taxas;

c) quaisquer outras rendas provenientes do exercício de suas atribuições e
da utilização dos seus bens e serviços.

§ l y O imposto territorial não incidirá sôbre sítio de área não excedente a
vinte hectares, quando o cultive só, ou com sua família, o proprietário que não
possua outro imóvel.

§ 22 O impôsto de transmissão causa-mortis será progressivo, observan-
do-se, para efeito da tributação, não só o valor da herança, como o grau de pa-
rentesco dos herdeiros ou legatários e o seu número.

§ 32 Fica isento do impôsto de transmissão inter-vivos o adquirente do si-
tio a que se refere o parágrafo primeiro dêste artigo e, também, o do primeiro
prédio para residência própria, não excedendo o seu valor ao que a lei fixar.

§ 4 9 Para cobrança do impõsto territorial, proceder-se-á, de cinco em cinco
anos, ao levantamento cadastral do Estado e classificação dos terrenos, tendo-se
em vista sua utilidade e valor venal. Sôbre terrenos de cultura, o impôsto terri-
torial será regressivo, de modo que pague, proporcionalmente, maior tributo o
proprietário que cultive menor área.

§ 52 Na classificação a que se refere o parágrafo anterior, não se levará em
conta o valor das benfeitorias, matas e serviços de reflorestamento.

§ 69 Ficam isentos do irnpôsto de transmissão causa-mortisos herdeiros
em estado de pobreza, quando a herança não exceder ao valor fixado em lei.

§ 79 O impôsto de vendas e consignações será uniforme, sem distinção de
procedência ou destino.

§ 8 Com autorização cio Senado Federal, poderá ser aumentado, em casos
excepcionais e por tempo determinado, o impôsto de exportação, até o máximo
de dez por cento, ad-valorem.

Art. 105. É defeso ao Estado tributar títulos da dívida pública emitidos por
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outras pessoas jurídicas de direito público interno, em limite superior ao esta-
belecido para os seus próprios.

Art. 106. Compete ao Estado:
- a quota-parte do impôsto previsto no art. 15, número III, da Constitui-

ção Federal e que lhe fôr entregue na forma do disposto no parágrafo segundo
do mesmo artigo;

II - outros tributos, nos têrmos do artigo 21 da Constituição Federal.

Art. 107. Competem, privativamente, aos Municípios os impostos:

- predial e territorial urbano;

II - de licença;

III - de indústrias e profissões;

IV - sóbre diversões públicas;

V - sôbre atos de sua economia ou assuntos de sua competência.

Parágrafo único, O impósto de licença sômente poderá ser exigido relati-
vamente aos atos que dependam de autorização do poder público municipal.

Art. 108. Compete aos Municípios cobrar:

- contribuição de melhoria;

II - taxas;

111 - quaisquer outras rendas provenientes do exercício de suas atribuições
e da utilização de seus bens e serviços.

Art. 109. Pertencem, ainda, aos Municípios:
- a quota-parte do impôsto previsto no art. 15, número lii, da Constitui-

ção Federal e que lhes fôr entregue ria forma estatuída no § 2 do mesmo artigo;

II - o que lhes tocar, excetuado o Município da Capital, na distribuição, em
partes iguais, dos dez por cento do que a União arrecadar do impõsto de renda e
proventos de qualquer natureza para, nos tôrmos do artigo 15, t 4, da Consti-
tuição Federal, aplicar, pelo menos metade, em benefícios do ordem rural;

III - trinta por cento do excesso arrecadado pelo Estado, quando a arreca-
dação estadual de impostos, salvo a do iropôsto de exportação, exceder, em
Municipio, que não seja o da Capital, o total das rendas locais de qualquer natu-
reza (Constituição Federal, art. 20);
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IV - quarenta por cento do total arrecadado no Município, de quaisquer
outros impostos cobrados pelo Estado (Constituição Federal, art. 21);

V - os impostos que, no todo ou em parte, lhes transferir o Estado.

Parágrafo único, O impôsto territorial urbano será progressivo.

Art. 110. A contribuição de melhoria será cobrada quando se verificar va-
lorização do imóvel em conseqüência de obras públicas, estaduais ou munici-
pais, não podendo ser exigida em limite superior à despesa realizada, nem ao
acréscimo do valor que da obra decorrer para o imóvel beneficiado.

Art. 111. Ao Estado e aos Municípios é vedado lançar impostos sôbre:

- bens, rendas e serviços uns dos outros, sem prejuízo da tributação dos
serviços públicos concedidos (Constituição Federal, parágrafo único do art. 31);

TI - templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, insti-
tuições de educação e assistência social, desde que suas rendas sejam aplicadas
integralmente no País, para os respectivos fins.

III - papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicas e
livros;

IV - direitos de autor, a remuneração e atividade de professor ou jornalista;

V - pequenos estabelecimentos industriais, direta ou indiretamente, desde
que, situados em propriedades agrícolas de seus proprietárias, se destinem ao
beneficiamento ou à industrialização da lavoura, em pequena escala, isento,
também, de quaisquer tributos o produto, até o limite que a lei fixar;

VI - atividades individuais de pequeno rendimento, conforme o fixar a lei e
com o qual a pessoa proveja ao sustento próprio ou de sua família.

Parágrafo único. É vedada a bitributação.

Art. 112. O produto das multas não poderá ser atribuído, no todo ou em
parte, a quaisquer funcionários ou a denunciantes.

Parágrafo único. As multas fiscais, por falta de pagamento de impostos ou
taxas, não poderão exceder vinte por cento da importância em débito.

Art. 113. A lei criará órgãos de composição paritária para a solução das
questões surgidas entre os contribuintes e a Fazenda Pública, Estadual ou Muni-
cipal.

Art. 114. A lei estabelecerá um Código Tributário padrão para os Municí-
pios.
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TÍTULO IX

DOS DIREITOS E GARANTIAS

Au. 115. O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua compe-
tência, a efetividade dos direitos e garantias, que a Constituição Federal reco-
nhece e confere a nacionais e estrangeiros.

TITULO X

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

Art. 116. O Estado organizará sua vida econômica, conforme os princípios
da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do tra-
balho humano.

Art. 117. Como obrigação social e condição de existência digna, o trabalho
é assegurado a todos.

Art. 118. No interêsse social, o Estado promoverá a extinção progressiva
do latifúndio.

Au. 119. O Estado estabelecerá planos de aproveitamento das terras públi-
cas, loteando-as e colonizando-as ou cedendo-as ou vendendo-as, a quem ou-
tras não tiver para cultivar.

1° Aos posseiros de terras devolutas, que nelas tenham morada habitual
e pratiquem a agricultura ou a pecuária continuaciarnente, assegurar-se-á pre-
ferência para sua aquisição nos têrmos da lei.

§ 2-' Qualquer alienação ou concessão de terras públicas, com área supe-
rior a duzentos e cinqüenta hectares, dependerá de prévia autorização legislati-
va.

§ 3' Todo aquêle que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar
por dez anos ininterruptos trato de terras devolutas, nau superior a vinte e cinco
hectares, tornando-o produtivo, por seu trabalho e tendo nêle sua moradia, ad-
qii rir - lhe - á a propriedade.

Art. 120. O Estado e os Municípios assegurarão a seus operários as garan-
tias e direitos da legislação do trabalho.

Art. 121. O Estado e os Municípios promoverão um plano de assistência
social aos que dela necessitarem.
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Art. 122. Terão direito aos benefícios de previdência social e serão, para
isto, compulsoriamente inscritos, como sócios, no Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado, todos aqueles que exercerem, mesmo em caráter transi-
tório, e sob qualquer categoria, função pública civil estadual ou municipal. Os
sócios, o Estado e os Municípios são obrigados a contribuir mensalmente a favor
da sociedade, tudo nos têrmos, limite e condições previstos em lei, observadas
as normas gerais de previdência que a União estabelecer (Constituição Federal,
arts. 59, letra "b", e 62).

Art. 123. É obrigatória a assistência à maternidade, à infância e à adoles-
cência, para o que o Estado destinará dois por cento no mínimo, das respectivas
rendas.

TÍTULO XI

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 124. Respeitadas as diretrizes traçadas pela União, será organizado e
mantido pelo Estado sistema educativo próprio que abranja o ensino, em todos
os seus graus e ramos, comuns e especializados, com observância dos seguintes
princípios gerais:

- o ensino primário, dado sempre na língua nacional, é obrigatório para
as crianças em idade escolar e extensivo aos adultos, sendo gratuito quando dis-
pensado pelo Estado e livre à iniciativa particular;

- o ensino oficial ulterior ao primário será gratuito para quantos prova-
rem falta ou insuficiência de recursos;

III - as emprêsas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem
mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os
seus servidores e os filhos dêstes;

IV - as emprêsas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar em co-
operação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma que a lei
estabelecer;

V - o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais,
é de matrícula facultativa, sendo ministrado de acórdo com a confissão religiosa
do aluno, manifestada por êle, se fôr capaz, ou por seu representante legal ou
responsável;

VI - para o provimento das cátedras no ensino secundário oficial e no su-
perior oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas;

VII - é garantida a liberdade de cátedra.
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Art. 125. A lei orgânica do sistema de ensino do Estado s?mente poderá
renovar-se nos prazos por ela determinados.

Art. 126. 0 Estado concederá reciprocidade no reconhecimento de diplo-
mas expedidos por escolas oficiais ou equiparadas das outras unidades da Fe-
deração.

Art. 127. As ciências, as letras e as artes são livres.

Art. 128. O Estado, em colaboração com os Municípios, manterá serviços
de assistência educacional, que assegurem condições de eficiência escolar aos
alunos necessitados.

Art. 129. Fica o Estado obrigado a instalar escolas profissionais em dife-
rentes zonas de seu território.

Ari. 130. O Estado aplicará, anualmente, no mínimo, vinte por cento da
renda proveniente dos impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino,
bem corno destacará . obrigatória mente verbas especiais, destinadas ao custeio
de pesquisas cientificas.

Art. 131.0 Estado estimulará e fiscalizará a prática da educação física e dos
desportos em todo o seu território.

Parágrafo único. São obrigatórios os exercícios ginásticos em tôdas as es-
colas públicas ou particulares.

Art. 132. O Estado promoverá, pelos meios ao seu alcance, a instalação de
praças de esportes, na sede dos Municípios.

Parágrafo único. As praças de esportes, construídas pelo Estado ou com
seu auxílio, e as por êle subvencionadas, deverão receber, obrigatória e gratui-
tamente, as crianças pobres das escolas primárias.

Art. 133. As obras, monumentos e documentos de valor histórico e artísti-
co, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de
particular beleza ficam sob a proteção do poder público, que determinará os
melhores meios de sua eficiente preservação.

Art. 134. As conferências científicas ou literárias, os recitais e as exposições
de arte são isentos de quaisquer tributos estaduais ou municipais.

Art. 135. O Estado promoverá e estimulará a criação de Bibliotecas popu-
lares.
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TITULO XII

DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Art. 136. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, sem dis-
tinção de sexo, observados os requisitos que a lei estabelecer.

Parágrafo único. A primeira investidura em cargo de carreira e em outros
que a lei determinar, efetuar-se-á mediante concurso, precedendo-lhe inspecção
de saúde.

Art. 137. É vedada a acumulação de cargos, exceto a prevista no art. 61,
número 1, e a de dois cargos de magistério ou a de um dêstes com outro técnico
ou científico, contanto que haja correlação de matérias e compatibilidade de
horários.

Art. 138. Sômente são vitalícios os magistrados, os juizes do Tribunal de
Contas, os titulares de ofício de jusúça e os professôres catedráticos.

Art. 139. São estáveis:

- depois de dois anos de exercício, os funcionários efetivos nomeados por
concurso;

II - depois de cinco anos de exercício, os funcionários efetivos nomeados
sem concurso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos de con-
fiança nem aos que a lei declare de livre nomeação e demissão.

Art. 140. Os funcionários públicos perderão o cargo:

- quando vitalícios, sômente em virtude de sentença judiciária;

II - quando estáveis, no caso do número anterior, no de se extinguir o car-
go ou no de serem demitidos mediante processo administrativo em que se lhes
tenha assegurada ampla defesa.

Paríiqrafo único. Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará em
disponibilidade remunerada, com vencimentos integrais, até o seu obrigatório
aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o
que ocupava.

Art. 141. Invalidada por sentença a demissão de qualquer funcionário, será
êle reintegrado e quem lhe houver ocupado o cargo ficará destituído de plano ou
será reconduzido ao anterior, sem direito a indenização.
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Art. 142, A aposentadoria do funcionário se verificará:

- por invalidez;

II - compulsôriarrente, aos setenta anos de idade.

§ 1 Desde que o requeira, será aposentado, com vencimentos integrais, o
funcionário que contar trinta anos de serviço, sendo proporcionais, nos têrmos
da lei, se contar tempo menor.

§ 2 9 Será, igualmente, aposentado, com vencimentos integrais, se o re-
querer, o funcionário que contar vinte e cinco anos de efetivo exercício no ma-
gistério.

§ 3 • As professôros primárias têm direito a aposentadoria, com venci-
mentos integrais, desde que contem sessenta anos de idade.

§ 4 9 Serão integrais os vencimentos de aposentadoria, quando o funcioná-
rio se invalidar por acidente ocorrido no serviço, por moléstia profissional ou por
doença grave contagiosa ou incurável especificada em lei.

5" Atendendo a natureza especial do serviço, poderá a lei diminuir o
tempo para aposentadoria.

Art. 143. O tempo de serviço público federal ou municipal computar-se-
á integralmente para os efeitos de disponibilidade e aposentadoria.

Art. 144. Os proventos de inatividade serão revistos sempre que, por moti-
vo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos
dos funcionários em atividade-

Art. 145. Qualquer cargo público, cuja investidura dependa de concurso,
não poderá ser exercido interinamente por mais de um ano.

Art. 146. Os funcionários de igual categoria perceberão vencimentos
iguais, salvo os remunerados por meio de percentagem, observada a classifica-
ção estabelecida em lei.

Art. 147. Os funcionários públicos gozarão, anualmente, de férias remu-
neradas, que se contarão em dias úteis e, decerialmente, de férias-prêmio remu-
neradas, nunca inferiores a um trimestre.

Art. 148. Cada período de cinco anos de efetivo exercício, no magistério
estadual ou municipal, dará direito ao funcionário a adicionais de dez por cento
sôbre seus vencimentos, os quais a éste se incorporarão para efeito de aposen-
tadoria.



169

Art. 149. Os funcionários que contarem mais de trinta anos de serviço, te-
rão uma gratificação adicional aos vencimentos, nos têrmos que a lei estabele-
cer.

TÍTULO XIII

DA REFORMA DA CONSTITUIÇÃO

Art. 150. A Constituição poderá ser reformada, por iniciativa da Assembléia
Legislativa ou das Câmaras Municipais.

Parágrafo único. Considerar-se-á proposta a reforma, se apresentada pela
têrça parte, no mínimo, dos membros da Assembléia ou solicitada pela maioria
das Câmaras Municipais.

Art. 151. Dar-se-á por aceita a reforma:

- se aprovada, em duas discussões, pela maioria absoluta da Assembléia
Legislativa, em duas sessões ordinárias e consecutivas;

II - se, em duas discussões, obtiver o voto de dois terços dos membros da
Assembléia Legislativa.

Parágrafo único. Durante as discussões, não serão aceitas emendas sóbre
matéria não contemplada na proposta.

Art. 152. A reforma, promulgada pela Mesa da Assembléia Legislativa e
publicada com a assinatura dos membros desta, será anexada, com o respectivo
número de ordem, ao texto da Constituição, providenciando o Poder Executivo
para que assim o observem as edições oficiais posteriores.

Art. 153. A Constituição não se reformará durante o estado de sítio ou no
período de intervenção.

TITULO XIV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 154. Fica restabelecido o uso da bandeira e símbolos estaduais exis-
tentes até 10 de novembro de 1937.

Parágrafo único. Os Municípios podem instituir símbolos próprios.
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Art. 155. É obrigatória a concorrência pública para alienação de bens do
Estado ou dos Municípios.

Art. 156. Obedecidos os limites determinados em lei, serão feitas:

- em concorrência pública, ou administrativa, as concessões de serviços
públicos, estaduais ou municipais;

li - por administração ou concorrência administrativa ou pública, as execu-
ções de obras do Estado e do Município.

Art. 157. Nenhum encargo se criará ao Tesouro do Estado sem atribuição
de recursos suficientes para seu custeio.

Art. 158. Os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precató-
rios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos
para êsse fim.

Parágrafo único. As dotações orçarnentãrias e os créditos abertos serão
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias à repartição
própria. Cabe ao Presidente do Tribunal competente expedir as ordens de pa-
gamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do
credor preterido no seu direito de precedência e depois de ouvido o chefe rio
Ministério Público, o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o débito.

Art. 159. O Estado não despenderá mais de trinta por cento de sua renda
com o funcionalismo.

Ari. 160. Os cargos piblicos, salvo os de confiança, serão preenchidos por
concurso de provas e, subsidiáriamente, de títulos.

Art. 161. Enquanto (Jurar O mandato eletivo, o funcionário público íicir,
afastado do exercício do cargo, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas paei
promoção por antiguidade e aposentadoria.

Ari. 162. Tóda a chefia não eletiva de serviço público administrativo será
exercida em comissão, excetuados os cargos isolados, em que será facultado o
caráter efetivo.

Art. 163. Os diretores de serviços, estaduais ou municipais, independente-
mente de qualquer despacho e sob pena de responsabilidade, fornecerão, me-
diante o pagamento dos respectivos selos e emolumentos, as certidões mie que
constar nos serviços a semi caRil), ressalvados OS CdSOS expressos em qLICi o imite-
rôsse público imponha sigilo.
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Art. 164. O funcionário, com mais de cinco filhos, terá direito a curso gra-
tuito para um dêles, em estabelecimento estadual de ensino secundário, na for-
ma da lei.

Art. 165. É instituído o abono de família, nos têrmos da lei.

Art. 166. O Estado, nos limites de seu território e em colaboração com o
Govêrno Federal, auxiliará a aviação civil.

Art. 167. O Estado promoverá o aparelhamento das estâncias hidromine-
rais, despendendo com os respectivos serviços, até sua conclusão, as rendas pa-
trimoniais e industriais nelas arrecadadas.

Art. 168. O Estado auxiliará as cidades de turismo, proporcionando-lhes
recursos necessários à execução de seus serviços.

Art. 169. Nenhum impôsto, Estadual ou Municipal, poderá ser elevado,
direta ou indiretamente, além de vinte por cento de seu valor, ao tempo de au-
mento.

Art. 170. A divisão administrativa do Estado será fixada em lei qüinqüenal,
nos anos de milésimos, três e oito, para entrar em vigor a primeiro de janeiro
do ano seguinte.

Art. 171. A autonomia concedida aos Municípios da Capital e sedes de es-
tâncias hidrominerais naturais não impedirá que o Estado regule, por legislação
própria, seus interêsses nêles existentes (art. 82).

Art. 172. Às corporações militares, prisões, hospitais e outras instituições
públicas, será prestada, por brasileiros, na forma da lei, assistência religiosa.

Art. 173. Continuam em vigor, enquanto não revogados, os Decretos, Leis
e Decretos-leis, que, explícita ou implicitamente, não contrariem esta Constitui-
ção.

Art. 174. As edições oficiais desta Consti t uição e de seu Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias serão acompanhadas do texto da Constituição
Federal.

Art. 175. Esta Constituição e o Ata das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, depois de assinados pelos Deputados presentes, serão promulgados,
simultâneamente, pela Mesa da Assembléia Constituinte e entrarão em vigor na
data de sua publicação.

Belo Horizonte, 14 de julho de 1947.

Feliciano de Oliveira Pena - Presidente
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Geraldo Starling Soares
Guilherme Machado
Guilhermino de Oliveira
Ilacir Pereira Lima
Jaeder Soares Albergaria
Jason Albergaria
José André de Almeida
José Chaves Ribeiro
José de Faria Tavares
José Augusto F. Filho
José Carvalheira Ramos
José Remuzadt Rennó
José Ribeiro Pena
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José Ribeiro de Navarro
João Camilo Fontes
João Lima Guimarães
Joubert Guerra
Juarez de Souza Carmo
Júlio de Carvalho
Levindo Ozanan Coelho
Lourenço de Andrade
Luiz Domingos
Luiz Maranha
Manuel Taveira de Souza
Mateus Salorné de Oliveira
Maurício de Andrade
Otacílio Negrão de Lima
Oscar Botelho
Oscr Corrêa
Ronclon Pacheco
Simão Viana da Cunha
Simões de Almeida
Tancredo Neves
Ultimo de Carvalho
Uriel de Rezende Alvim
Xenofonte Mercadante
Wilson João Beraldo
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4.1. Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias do Estado de Minas Gerais,

de 14 de julho de 1947
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A Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais decreta e promulga
o seguinte:

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS (*)

Art. 1 2 A Assembléia Constituinte, promulgado êste Ato e eleito o Vice-
Governador do Estado, passará a funcionar como Assembléia Legislativa Ordi-
nária, findando sua primeira sessão em quinze de dezembro (art. 79).

Art. 2° No segundo domingo, após cento e vinte dias, contados da pro-
mulgação dêste Ato, realizar-se-ão as primeiras eleições para Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereadores, Juízes de Paz e seus suplentes.

Art. 39 O Prefeito e o Vice-Prefeito, diplomados, empossar-se-ão, dentro
de trinta dias, perante a Câmara Municipal, se tiver instalada, ou, decorrido êsse
prazo, nos cinco dias seguintes, perante a autoridade competente.

Art. 42 Os Vereadores, Juízes de Paz e respectivos suplentes, diplomados,
tomarão posse dentro de trinta dias.

Art. 59 Até a instalação das futuras Câmaras Municipais, os Municípios se-
rão administrados por um Prefeito, de nomeação do Governador.

Art. 62 Os atuais Juízes de Paz terão suas funções e investiduras reguladas
pelos Decretos e Leis vigentes.

Art. 79 A Assembléia Constituinte elegerá, no dia seguinte ao da promul-
gação dêste Ato, o Vice-Governador do Estado para o primeiro período consti-
tucional.

§ 1 Essa eleição far-se-á por escrutínio secreto e, em primeiro turno, por
maioria absoluta de votos, ou, em segundo, por maioria relativa.

§ 2° O Vice-Governador, dentro de seis meses, empossar-se-á perante a
Assembléia Legislativa.

Art. 82 Fica mantido, até a instalação das Câmaras Municipais, o Conselho
Administrativo do Estado, com as atribuições do Decreto-lei federal n 9 1.202, de
8 de abril de 1939 no que concerne aos Municípios.

§ 1" Dos atos dêsse Conselho e dos Prefeitos caberá recurso para a As-
sembléia Legislativa, dentro de dez dias de sua publicação.

§ 2 9 Verificando-se vaga no Conselho Administrativo, será preenchida por

1') Minas GeraiÇ do 15107/1947.
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cidadão brasileiro, nomeado pelo Governador, com aprovação da Assembléia
Legislativa.

Art. 9? O atual Governador exercerá o cargo até trinta e um de janeiro de
1951. Findarão na mesma data, a primeira legislatura, os mandatos do Vice-Go-
vernador, dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Juizes de Pai.

Art. 10. As discriminações das rendas estabelecidas nos artigos 104, 107,
108 e 109 da Constituição Estadual entrarão em vigor a primeiro de janeiro de
1948, na parte em que modificam o regime anterior, observadas as prescrições
do art. 13, § 1' e 2', números 1 e li, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da União.

Parágrafo único. Fica transferido aos Municípios o tributo sõbre turismo e
hospedagem.

Art. 11. A parte correspondente a trinta por cento do excesso arrecadado
pelo Estado, quando a arrecadação estadual de impostos, salvo a do de exporta-
ção, exceder, em Município que não seja o da Capital, o total das rendas locais
de qualquer natureza (art. 109, número III), será entregue ao Município, pela se-
guinte forma: 5% em 1949; 10% em 1950; 15% em 1951; 20% em 1952; 25% em
1953 e 30% em 1954.

Art. 12. A proposta orçamentária para 1948 será encaminhada á Assem-
bléia Legislativa sessenta dias depois de promulgada a Constituição e discutida e
votaria em quarenta e cinco (lias.

Art. 13. O Código Tributário padrão para os Municípios, a que se refere o
art. 114, deverá ser votado em 1948, para entrar oro vigor no exercício financeiro
de 1949.

Parágrafo único. Enquanto ésse Código não lôr expedido, as Prfeittiris
Municipais continuarão a aplicar a suo própria legislação tributária, adotando.
quanto ao impõsto de indústrias e profissões, a que tem sido, até agora, seguida
pelo Estado.

Art. 14. O Govórno fica obrigado a proceder ao aprovei tamenlo do pott-
cial hidráulico do Estado, mediante planejamento racional, promovendo, por si
ou por outrem, a construção de centrais elétricas nos pontos principais rio sri
território.

§ 1' Ao Município, onde se verificar o aproveitamento, será assegurada a
energia indispensável ás necessidades locais.

§ 2 9 O Estado manterá serviços técnicos e administrativos para exercer a
atribuição constante do art. 153, § 3', da Constituição Federal.

§ 3? Fica instituído um Fundo de Eletrificação, que será aplicado nos lõr-
mos cia lei e ao qual o Estado destinará, ci partir do exercício de 1948, anual-



179

mente, durante quinze anos consecutivos, três por cento, no mínimo, de sua
renda tributária.

Art. 15. Dentro de dois anos, pelos Governos do Estado e dos Municípios,
será feita a revisão dos contratos com emprêsas nacionais ou estrangeiras, con-
siderados lesivos ao interêsse público.

Art. 16. Dentro de seis meses contados da data da promulgação dêste Ato,
o Govêrno do Estado transformará o atual Departamento Estadual de Saúde em
Secretaria de Saúde e Assistência.

Art. 17. Será criado o Departamento do Trabalho, para colaborar com o
Govêrno Federal na aplicação da legislação trabalhista.

§ 12 O Departamento, além das atribuições fixadas em lei, proporcionará
meios aos trabalhadores, inclusive rurais, para a organização e aprimoramento
de suas entidades profissionais, sindicais e cooperativas.

§ 2 9 O Departamento do Trabalho terá um Diretor de livre escolha do Go-
vernador.

Art. 18. Ficam os serviços de Polícia Técnica, de Identificação, de Registro
de Estrangeiros e Médicos da Policia Civil transformados em Departamentos,
passando os seus atuais Chefes a denominar-se Diretores, bem como o Supe-
rintendente do Departamento Administrativo da Chefia de Polícia.

Art. 19. O Govêrno do Estado, dentro de seis meses, contados da promul-
gação dêste Ato, criará o Departamento Estadual da Criança, como órgão autô-
nomo, nos têrmos do Decreto-lei federal n 9 2.024, de 17 de fevereiro de 1940.

Art. 20. O Govêrno do Estado promoverá e executará plano de intensifica-
ção do crédito rural e cooperativo, facilitando financiamentos a juros baixos e
a longo prazo e utilizando, para êsse fim, os estabelecimentos bancários de sua
propriedade ou administração.

Art. 21. O Estado deverá zelar pela conservação das reservas florestais de
seu território e prover o reflorestamento das áreas devastadas.

Art. 22. O Govêrno Estadual, dentro de dois anos contados da promulga-
ção dêste Ato, deverá iniciar a execução de um plano de aproveitamento total
das possibilidades do rio Cabo Verde e seus afluentes.

Parágrafo único. Para execução do disposto neste artigo, será cobrada
contribuição de melhoria.

Art. 23. São considerados extintos, a partir de 1? de janeiro de 1948, os dé-
bitos resultantes de empréstimos do Estado aos Municípios.
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Parágrafo único. Para que possam beneficiar-se da extinção, devem os
Municípios pagar ao Estado, dentro de doze meses, contados da publicação
dêste Ato, as prestações atrasadas e as que se vencerem até 31 de dezembro de
1947.

Art. 24. O Govérno do Estado fará erigir, na cidade de São João deI-Rei,
monumento de consagração ao patriotismo dos soldados mineiros que integra-
ram a Fôrça Expedicionária Brasileira.

Art, 25. Ficam elevados à categoria de comarca de entrância inicial os
atuais "Têrmos Anexos", sendo as mesmas instaladas dentro de sessenta dias,
contados da promulgação dêste Ato.

Art. 26. Dentro de dezoito meses, contados da promulgação dêste Ato, o
Govêrno executará o plano rodoviário do Noroeste do Estado, integrando essa
região na sua rêde de vias de comunicações.

Art. 27. Os atuais auxiliares Jurídicos da Procuradoria Geral passam a
Subprocuradores Gerais e os Juizes Substitutos a denominar-se Juízes Munici-
pais.

Art. 28. Os vencimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça
corresponderão, no mínimo, a três quintos dos que percebem, na data da pro-
mulgação déste Ato, os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Art. 29. Os magistrados aposentados antes de 1946 terão os vencimentos,
inclusive quaisquer abonos, equiparados aos que percebiam, em janeiro daquele
ano, os em atividade, respeitada a categoria de cada um.

Art. 30. Os oficiais reformados pelo Decreto estadual n 2 11.261, de 13 de
março de 1934, em 14 do mesmo mês e ano, e que não acionaram o Estado, re-
verterão às fileiras da Força Policial na data da promulgação dêste Ato, sem di-
reito a indenização

Art. 31. Dentro de seis meses, contados da promulgação dêste Ato, o Esta-
do regulará, em lei especial, a prestação de serviços dos empregados da Rêde
Mineira de Viação, enquanto a êle subordinada.

Art. 32. Não serão admitidos novos funcionários para cargos administrati-
vos, vagos ou que vagarem, salvo os técnicos, até que a despesa com o funcio-
nalismo público se reduza a trinta por cento da receita estadual (art. 159 da
Constituição).

Parágrafo único. Não se consideram novos funcionários os atuais interinos
ou extranunierários, que poderão ser nomeados para cargos vagos ou que ve-
nham a ser criados.
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Art. 33. Em sua primeira sessão ordinária, a Assembléia votará projeto de
lei de reajustamento de vencimentos e classificação do funcionalismo público
estadual (art. 146 da Constituição).

Parágrafo único. O reajustamento se fará elevando-se e não reduzindo-se
vencimentos.

Art. 34. São considerados estáveis os atuais servidores do Estado e dos
Municípios, que tenham participado das Fôrças Expedicionárias Brasileiras.

Art. 35. São estáveis os funcionários contratados, que tenham mais de dez
anos de efetivo exercício.

Art. 36. Os atuais funcionários interinos do Estado e dos Municípios, que
contem, pelo menos, cinco anos de exercício, serão automàticamente efetivados
na data da promulgação dêste Ato. Os atuais extranumerários, que exerçam fun-
ção de caráter permanente, há mais de cinco anos, ou em virtude de concurso,
ou prova de habilitação, serão equiparados aos funcionários, para efeito de esta-
bilidade, aposentadoria, licença, disponibilidade e férias.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:

- aos que exerçam interinamente cargos vitalícios, como tais considera-
dos na Constituição.

II - aos que exerçam cargos para cujo provimento se tenha aberto concur-
so, com inscrições encerradas ra data da promulgação do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal.

III - aos que tenham sido inabilitados em concurso para o cargo exercido.

Art. 37 - Os funcionários que acumulavam função de magistério, técnicas
ou científicas, e que, pela desacumulação, ordenada pela Carta de 10 de novem-
bro de 1937 e Decreto-lei federal n° 24, de 29 de novembro do mesmo ano, per-
deram o cargo efetivo, são nêle considerados em disponibilidade remunerada,
até que sejam reaproveitados, sem direito a vencimentos anteriores à data da
promulgação do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal.

Parágrafo único. Ficam restabelecidas as vantagens da aposentadoria aos
que as perderam por fõrça do mencionado Decreto-lei, sem direito igualmente à
percepção de vencimentos anteriores à data da promulgação daquele Ato.

Art. 38. Para os efeitos de aposentadoria em cargos do Estado ou do Mu-
nicípio, o tempo de serviço dos Senadores e Deputados estaduais e federais será
contado da data de posse à data da extinção do mandato.

Art. 39. Sem direito à percepção de vencimentos, contar-se-á o tempo cio
disponibilidade dos funcionários da Assembléia Legislativa dissolvida em 1937,
se aproveitados em cargos públicos.
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Art. 40. Ficam reintegrados os funcionários municipais que, desde 12 de
janeiro de 1947, foram demitidos sem processo administrativo.

Art. 41. O disposto no art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias da União se aplica, em relação ao impôsto predial, aos prédios adquiri-
dos antes de 18 de setembro de 1946.

Art. 42. São canceladas tôdas as multas aplicadas por autoridades esta-
duais ou municipais, por inobservância de quaisquer leis, Decretos-leis, decretos
ou regulamentos, inclusive tributários, arquivando-se os respectivos processos
em andamento.

§ 12 Em se tratando de multa acessória de tributo, o benefício ficará condi-
cionado ao pagamento do principal, que deverá ser efetuado dentro de trinta
dias, contados da promulgação dêste Ato.

§ 2 O disposto no presente artigo não dará direito a restituição de multas
recolhidas, a titulo definitivo, em data anterior à promulgação dêste Ato.

Art. 43. As normas constantes da Constituição, que importem aumento de
despesa, entrarão em vigor no exercício de 1948.

Art. 44. Este Ato será promulgado pela Mesa da Assembléia Constituinte,
na forma do disposto no art. 175 da Constituição.

Belo Horizonte, 14 de julho de 1947.

Feliciano de Oliveira Pena - Presidente
Américo Brasil Martins da Costa - Vice-Presidente
Waldir Lisboa - 1 9 Secretário
Eros Magalhães de Melo Viana - 2? Secretário
José de Abreu Resende - 42 Secretário
Adolfo Portela
Aníbal Marques Gontijo
António Caetano de Sousa
António Augusto Soares Canedo
António de Oliveira Guimarães
Antônio Pimenta
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Pedro Braga
Alberto Teixeira dos Santos Filho
Aluísio Costa
Arlirido Zanini
Armando Ziler
Astolfo Dutra
Augusto Costa



Badaró Júnior
Cândido Ulhôa
Carlos Martins Prates
César Soraggi
Dilermando Cruz
Emílio Soares da Silveira
Emílio de Vasconcelos Costa
Francisco de Castro Pires Júnior
Geraldo Starling Soares
Guilhermino de Oliveira
llacir Pereira Lima
Jaeder Soares Albergaria
Jason Albergaria
José Chaves Ribeiro
José Augusto F. Filho
José Remuzadt Rennó
José Ribeiro de Navarro
José Ribeiro Pena
João Camilo Fontes
João Lima Guimarães
Joubert Guerra
Júlio de Carvalho
Levindo Ozanan Coelho
Lourenço de Andrade
Luiz Domingos
Luiz Maranha
Maurício de Andrade
Simões de Almeida
Tancredo Neves
Ultimo de Carvalho
Uriel de Resende Alvim
Xenofonte Mercadante
Wilson João Beraldo
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4.2.1. N9 1, de 24 de janeiro de 1951 ()

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 152 da Constituição, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N 1

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 150 e 151, número II, da Constituição, decreta:

Art. 1 9 O art. 89 , item VI do art. 24,0 art. 35, o Item X do art. 51 e os itens II
e III do art. 80 da Constituição do Estado de Minas Gerai ficam respectivamente
redigidos pela forma seguinte:

Ari. 39 A Assembléia Legislativa reunir-se-á, ordinàriamente, na Capital do
Estado, independentemente de convocação, a 15 de junho de cada ano e funcio-
nará até 15 de dezembro.

Art. 24...............................................

VI. autorizar aquisição onerosa e alienação de bens imóveis pelo Estado.

Art. 35. Se o orçamento não fôr enviado à Sanção até 30 de novembro,
prorrogar-se-á, para o exercício Seguinte, o em vigor.

Art. 51 ...............................................

X. enviar a proposta do orçamento à Assembléia Legislativa até 90 dias
antes de terminar o prazo de sua sessão ordinária.

Art. 80. As condições essenciais para a criação de município e de distrito
serão fixadas em lei e só alteráveis de 10 em 10 anos.

Art. 2 A instalação da Assembléia Legislativa, no início de cada legislatura,
dar •se-á em 1° de fevereiro.

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de janeiro de 1951.

O Presidente:
O 1' Secretário:
O 2° Secretário:
O 3'- Secretário:
O 4° Secretário:

(1 Minas Gerais de 26/0111951.

(a.) Feliciano de Oliveira Pena
(a.) Waldir Lisboa
(a.) Joubert Guerra
(a.) Emílio Vasconcelos
(a.) Jason Albergaria
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4.2.2. N 9 2, de 24 de janeiro de 1951 ()

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 152 da Constituição, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N°2

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 150 e 151, número II, da Constituição, decreta:

Art. 12 O art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do
Estado de Minas Gerais fica redigido pela forma seguinte:

Art. 11. A parte correspondente a 30% do excesso arrecadado pelo Estado,
quando a arrecadação estadual de impostos, salvo a do de exportação, exceder,
em município que não seja o da capital, o total das rendas locais de qualqueer
natureza (art. 109, número III) será entregue ao município, de acôrdo com a
prescrição do art. 13, § 2°, número III do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da União.

Art. 29 Terminarão a 31 de janeiro de 1955 os mandatos dos prefeitos e vi-
ce-prefeitos e vereadores que forem eleitos em substituição aos atuais dos mu-
nicípios criados pela Lei n- 336, de 28 de dezembro de 1948.

Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de janeiro de 1951.

O Presidente:	(a.) Feliciano de Oliveira Pena
O 12 Secretário:	(a.) Waldir Lisboa
O 2 9 Secretário:	(a.) Joubert Guerra
O 3' 	(a.) Emílio Vasconcelos
O 4 Secretário:	(a.) Jason Albergaria

4.2.3. N- 3, de 30 de janeiro de 1951 (**)

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 152 da Constituição promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N°3

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 150 e 151. n II, da Constituição, decreta;

fl'Mlnns Gerais' de 2610111951.

(")"Minas Gerais" de 31/01/1951.
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Ari. 12 Os arts. 30, § 49 , 34, 86, parágrafo único, 91 § 12 e2% 104 § 49, 112
parágrafo único, 151 n 9s 1 e II e 170 da Constituição do Estado de Minas Gerais
ficam respectivamente redigidos pela forma seguinte:

Art. 30...............................................

§ 42 Devolvido à Assembléia Legislativa, com os motivos do veto, será o
projeto, com ou sem parecer, submetido à discussão única, dentro de 30 (trinta)
dias, contados da devolução ou da reabertura dos trabalhos, considerando-se
aprovado se obtiver o voto de dois terços dos presentes.

Ari. 34. A fiscalização financeira e especialmente a elaboração dos orça-
mentos das autarquias serão feitas na forma da lei.

Art. 86. Os cargos de Vereador e de Vice-Prefeito, considerados serviços
públicos relevantes, são gratuitos, sendo remunerado o de Prefeito. O subsídio
dêste, dentro dos limites determinados pela Lei Orgânica dos Municípios e em
proporção com a renda do exercício anterior, será fixado pela Câmara Municipal,
no último ano de cada período.

Parágrafo único. Suprimido.

Art. 91 ...............................................

§ 1 9 A decisão será proferida pela maioria absoluta da Câmara Municipal.

§ 2 9 Da decisão caberá recurso, sempre com efeito suspensivo, para o Tri-
bunal de Contas (n 9s 1, II e III) ou Assembléia Legislativa (n 2s IV, V e VI, sendo
êste obrigatório quando se concluir pela cassação do mandato.

§ 39 Só se considerará cassado o mandato quando a Assembléia Legislati-
va, ao tomar conhecimento do recurso, decidir, neste sentido, pelo voto de dois
terços de seus membros.

§ 49 Será obedecido o disposto nos parágrafos anteriores no processo de
cassação do mandato do Vice-Prefeito e Vereadores.

Art. 104..............................................

§ 49 Enquanto não se realizar o levantamento cadastral, proceder-se-á à
classificação dos terrenos, tendo-se em vista a sua utilidade e valor venal, para o
lançamento do Impôsto Territorial. Sôbre os terrenos de cultura o ImpôstoTer-
ritorial será regressivo, de modo que pague, proporcionalmente, maior tributo o
proprietário que cultive menor área.

Art. 112..............................................
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Parágrafo único. As multas de mora não poderão exceder 20% da impor-
tância em débito.

Art. 151. Proposta a reforma, à qual poderão ser oferecidas emendas, será
ela submetida a discussão única, considerando-se definitiva, se aprovada por
maioria dos membros da Assembléia Legislativa.

I. Estabelecida a proposta, ter-se-á esta por aceita se aprovada em 2 dis-
cussões por maioria dos membros da Assembléia Legislativa em duas sessões
ordinárias consecutivas.

II. Se a reforma obtiver na discussão da primeira sessão legislativa, o voto
de dois terços dos membros da Assembléia, será, de logo, submetida à segunda
discussão e dar-se-á por aprovada se obtiver o mesmo quorum.

III. Na hipótese do inciso anterior, a reforma poderá se processar em ses-
são extraordinária.

Art. 170. A divisão administrativa do Estado será fixada em lei qüinqüenal,
nos anos terminados em 3 e 8, para entrar em vigor a 1 9 de janeiro do ano se-
guinte.

Art. 2 9 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de janeiro de 1951.

O Presidente:	(a.) Feliciano de Oliveira Pena
O 12 Secretário:	(a.) Waldir Lisboa
O 2 Secretário:	(a.) Joubert Guerra
O 32 Secretário:	(a.) Emílio Vasconcelos
O 49 Secretário:	(a.) Jason Albergaria

4.2.4. N 2 4, de 30 de janeiro de 1951 (*)

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 152 da Constituiçõo, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N94

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 150 e 151, n 9 II, da Constituição, decreta:

Art. 1 Substituam-se no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição, o art. 17 e seus §5, pelo seguinte:

"Art. 17. Fica criada a Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio, com

(*)'Minas Gerais de 31101/1051.
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os Departamentos, Serviços e atribuição que a Lei lhe conferir".

Art. 2 9 Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vi-
gor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de janeiro de 1951.

O Presidente:	(a.) Feliciano de Oliveira Pena
O 12 Secretário:	(a.) Waldir Lisboa
O 2 9 Secretário:	(a.) Joubert Guerra
O 32 Secretário:	(a.) Emílio Vasconcelos
O 42 Secretário:	(a.) Jason Albergaria

4.2.5. N 9 5, de 24 de dezembro de 1956 (*)

Altera o art. 8, acrescenta parágrafos ao art. 18 e suprime o Capítulo III da
Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 152 da Constituição, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N 2 5

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 150 e 151, n 2 II, da Constituição Estadual, decreta:

Art. 1 9 Transformado o atual parágrafo único do art. 18 da Constituição
Estadual em parágrafo 1 9 , acrescente-se ao mesmo artigo o seguinte:

"§ 29 As vantagens pecuniárias poderão ser alteradas, excepcionalmente e
por uma única vez no curso de cada Legislatura, mediante Resolução da Assem-
bléia, concedendo aos Deputados ajuda de custo mensal nunca superior ao valor
da parte fixa do subsídio, quando houver ocorrido variação do custo de vida na
Capital do Estado, em percentagem igual ou superior a 40%, a partir da data da
fixação anterior".

§ 39 O Projeto de Resolução, autorizado no parágrafo anterior, só será re-
cebido pela Mesa da Assembléia Legislativa quando instruído com documentos
oficiais que comprovem a situação do custo de vida na percentagem mínima
exigida.

Art. 2 2 O art. 8, reformado pela Lei Constitucional n" 1, terá a seguinte re-
dação:

(') "Minas Gerais" de 2511211956.
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Art. 8 A Assembléia Legislativa reunir-se-á ordinàriamente, na Capital do
Estado, independentemente de convocação, a 2 de março de cada ano e funcio-
nará até 15 de dezembro.

§ 1 A instalação da Assembléia Legislativa, no início de cada legislatura,
dar-se-á em 1 9 de fevereiro.

§ 2 Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria absoluta,
poderá reunir-se, temporàriamente, em qualquer cidade do Estado.

§ 39 A convocação será feita pela Mesa ad referendum da Assembléia.

§ 42 A sessão da Assembléia Legislativa poderá ser prorrogada mediante
requerimento fundamentado de 113 de seus membros, com aprovação da maio-
ria absoluta.

Art. 39 Ficam suprimidos o art. 26 da Constituição e seus parágrafos,
abrangendo todo o Capítulo III da Comissão Permanente.

Art. 42 Revogadas as disposições em contrário, esta lei constitucional en-
trará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de dezembro de 1956.

O Presidente:
O 1 2 Secretário:
O 2 Secretário:
O 39 Secretário:
O 4 9 Secretário:

(a.)José Augusto Ferreira Filho
(a.)Moreira Júnior
(a.)Ulysses Escobar
(a.) Patrús de Souza
(a.)Autran Dourado

4.2.6. N°6, de 16 de novembro de 1961 ()

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 152, da Constituição do Estado promulga a
seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N 2 6

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os artigos 150 e 151, n < ' da Constituição do Estado, de-
creta:

'Minas Gerais de 18111/1961.
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Art. 1 9 O artigo 170 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica assim
redigido:

"Art. 170. A Divisão Administrativa do Estado será fixada em lei qüinqüe-
nal, nos anos terminados em 3 e 8, para entrar em vigor a 1 9 de janeiro do ano
seguinte.

§ 1 Apresentado o projeto da divisão administrativa, e se não fôr concluí-
da a sua votação até 31 de dezembro, poderá esta ser ultimada dentro dos no-
venta dias subseqüentes, se assim o requerer a maioria absoluta da Assembléia
Legislativa, ou solicitar o Governador do Estado".

Art. 2' pedidos de elevação de povoado a distrito e de distrito a muni-
cípio, que se encontravam em andamento na Assembléia Legislativa no ano de
1958, ou os que a ela forem encaminhados no prazo de 90 (noventa) dias, conta-
dos da vigência desta lei, poderão ser admitidos à votação, independentemente
do prazo previsto no art. 170 da Constituição do Estado de Minas Gerais, com
a redação que lhe confere o artigo anterior.

Parágrafo único. A instalação dos municípios e distritos criados na con-
formidade dêste artigo far-se-á 60 (sessenta) dias após a publicação da lei que
dispuser sôbre a nova divisão administrativa do Estado.

Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de novembro de 1961.

O Presidente:	(a.) Francisco de Castro Pires Júnior
O 1 9 Secretário:	(a.) Wilson Modesto Ribeiro
O 22 Secretário:	(a.) José Fernandes Filho

4.2.7. N 7, de 20 de junho de 1963 VI

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 152 da Constituição do Estado promulga a
seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N97

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os artigos 150 e 151, n 9 II, da Constituição do Estado,
promulga:

(1 Minas Gerais de 2510611963.
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Art. 19 O art. 89 da Constituição do Estado de Minas Gerais, modificado
pelas Leis Constitucionais n 2 1, de 24 de janeiro de 1951, e 5, de 24 de dezembro
de 1956, passa a ter a seguinte redação;

"Art. 8 9 A Assembléia reunir-se-á, ordinàriamente, na Capital do Estado,
independentemente de convocação, de 1° de fevereiro a 30 de junho; de 1' de
agôsto a 10 de dezembro, de cada ano".

Art. 2 - O § 1° do art. 8, incluido na Constituição do Estado pela Lei
Constitucional n 9 5, de 24 de dezembro de 1956, passa a ter a seguinte redação:

Ari. 8 ...............................................

§ 1 9 Entende-se por uma Sessão ordinária o conjunto dos 2 (dois) perío-
dos de funcionamento da Assembléia referidos neste artigo".

Art. 39 Esta Lei Constitucional entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 20 de junho de 1963.

O Presidente:	(a.)Walthon de Andrade Goulart
O 1 9 Secretário:	(a.)Luiz Alberto Franco Junqueira
O 2 2 Secretário:	(ajAntônio Gomes Pinto Coelho

4.2.8. N 9 8, de 26 de junho de 1963 ()

Modifica os artigos 85 e 161 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 152 da Constituição do Estado, promulga a
seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N°8

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os artigos 150 e 151, n 9 II, da Constituição do Estado,
promulga:

Art. 12 O artigo 85 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 85. Observada a coincidência de seu término, sora de 4 (quatro) anos
o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.

(1 "M,,,as Corais' do 28106119a3.
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t 1" Tratando-se de mandato da primeira administração própria de muni-
cípio nõvo, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, o seu término coincidirá com o
referido no artigo, ainda que importe na redução daquele prazo.

§ 22 É vedada a reeleição do Prefeito".

Art. 22 O artigo 161 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a ter
a seguinte redação:

"Art. 161. O funcionário público investido em funções eletivas, salvo a de
Vereadores, ficará afastado do exercício do cargo, contando-se-lhe o tempo de
serviço apenas para promoção por antiguidade e aposentadoria".

Art. 3" Revogadas as disposições em contrário, esta Lei Constitucional en-
trará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 1963.

O Presidente:	(a.)Walthon de Andrade Goulart
O 1 9 Secretário:	(a.)Luiz Alberto Franco Junqueira
O 2 0 Secretário:	(a.)Antônio Gomes Pinto Coelho

4.2.9. W9, de 26 de junho de 1963 (*)

Assegura à Guarda-Civil do Estado de Minas Gerais a condição de entida-
de distinta.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 152 da Constituição do Estado, promulga a
seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N99

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os artigos 150 e 151, n 2 II, da Constituição do Estado,
promulga:

Art. 1 9 Acrescente-se ao Título XIV das Disposições Gerais da Constituição
do Estado de Minas Gerais um artigo com a seguinte redação:

"Art. ... A lei manterá a Guarda Civil, como entidade distinta, assegurando
aos seus componentes, no que fôr aplicável, o disposto nesta Constituição para
os funcionários públicos civis".

(') Minas Gerais" de 28/0611963.
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Art. 2 Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei consti-
tucional em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 1963.

O Presidente:	(a.)Walthon de Andrade Goulart
O 1 9 Secretário:	(a.)Luiz Alberto Franco Junqueira
O 2 9 Secretário:	(a.)Antônio Gomes Pinto Coelho

4.2.10. N 9 10, de 21 de novembro de 1963 (*)

Modifica a redação do art. 18 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 152 da Constituição do Estado, promulga a
seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N? 10

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os artigos 150 e 151, n II, da Constituição do Estado,
promulga:

Art. 1" O art. 18 da Constituição do Estado de Minas Gerais e seus pará-
grafos l' 2 passam a ter a seguinte redação:

Art. 18. O Deputado perceberá, pelo exercício do mandato, exclusivamente
as vantagens pecuniárias fixadas na forma dêste artigo:

- Subsídio, dividido em duas partes:

a) parte variável, igual a 10 (dez) vêzes o salário minimo vigente na Capital
do Estado, correspondente ao comparecimento às reuniões;

b) parte fixa, correspondente a 30% (trinta por cento) do total anual da
parte variável, prevista na alínea anterior, e que se pagará em duodécimo no de-
curso do ano;

II - ajuda de custo mensal, correspondente a 70% (setenta por cento) do
total mensal fixado na letra "a" do item 1 dêste artigo;

III - ajuda de custo anual, paga no início da Sessão Legislativa, de valor
igual à ajuda de custo fixada no item anterior.

C) "Minas Gerais do 2211111963.
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12 Para o efeito do cálculo das importâncias de que tratam a alínea "b",
do item 1, e os itens II e III, não serão computadas as reuniões extraordinárias.

§ 22 O reajuste se efetivará 60 (sessenta) dias após a decretação do nôvo
salário mínimo.

§ 32 Em cumprimento ao disposto no parágrafo anterior, a Mesa da As-
sembléia Legislativa, se necessário, providenciará a abertura de crédito.

Ari. 22 Revogadas as disposições em contrário, esta lei constitucional en-
trará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de novembro de 1963.

O Presidente:	(a.)Walthon de Andrade Goulart
O 1 Secretário:	(a.)Euclides P. Cintra
O 2' 	(a.)Antônio Gomes Pinto Coelho

4.2.11. N 2 11, de 23 de setembro de 1964(1

LEI CONSTITUCIONAL N 9 11

Suspende a vigência do artigo 169 da Constituição do Estado de Minas
Gerais para o efeito de aprovação do Projeto número 893164.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das
atribuições que lhe conferem os artigos 150 e 151, número II, da Constituição do
Estado de Minas Gerais, promulga:

Art. 1' - A vigência do artigo 169 da Constituição do Estado de Minas Ge-
rais fica suspensa para o efeito de aprovação do Projeto número 893164 do Po-
der Executivo, bem como da execução da lei dele decorrente, na parte em que
propõe a absorção de alíquotas das Taxas de Serviços de Recuperação Econô-
mica, Saneamento e Assistência Hospitalar, pela do Imposto sobre Vendas e
Consignações.

Art. 2 - Nenhuma alteração será feita para ter vigência durante o exercício
de 1964, a alíquota do Imposto sobre Vendas e Consignações, ressalvado o pre-
visto no Projeto n 2 893/64.

Art. 3 - Até 31 de dezembro de 1966, fica vedada a criação de qualquer
nova modalidade de empréstimo compulsório ou adicional que incida em con-
junto com o Imposto sobre Vendas e Consignações, ressalvado o previsto no
Projeto n 2 893164.

(1 "Minas GereIV de 24 - 25O9f1 964.
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Art. 49 - Esta Lei Constitucional entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da lncorfidência em Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 1964.

O Presidente:	(a.)Walthon de Andrade Goulart
O 1 2 Secretário:	(a.)Wilson Modesto Ribeiro
O 2 2 Secretário:	(a.)Luiz Germandes Azevedo

4.2.12. N 9 12, de 06 de outubro de 1964 ()

LEI CONSTITUCIONAL W12

Acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do
Estado de Minas Gerais, criando a Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - CODEVALE.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das
atribuições que lhe conferem os artigos 150 e 151, n9 II, da Constituição do Esta-
do de Minas Gerais, promulga:

Ari. ... - Fica ao Governo do Estado de Minas Gerais obrigado, a partir da
promulgação desta Lei Constitucional, a constituir a Comissão de Desenvolvi-
mento do Vale do Jeqtiitinhonha - CODEVALE - destinada a elaborar e a exe-
cutar, pelo prazo de vinte anos, o plano de desenvolvimento sócio-econômico
do Vale do Jequitinhonha Mineiro.

l - O Governo do Estado aplicará, anualmente, quantia nunca inferior a
0,5% (meio por cento) da arrecadação estadual para a execução deste objetivo.

§ 2 - Os recursos a que se refere o parágrafo anterior serão arrecadados
pelos coletores estaduais, que recolherão no prazo de dez dias, o seu produto
mensal, à ordem da Comissão do Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha,
em estabelecimento de crédito oficial, por esta indicado, sob pena de responsa-
bilidade.

Art. ... - A Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (CO-
DEVALE), que será regida por lei ordinária terá sede e fôro na Capital do Estado
de Minas Gerais.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 06 de outubro de 1964.

O Presidente:	(a.)Walthon de Andrade Goulart
O 1-' Secretário	(a.)Luiz Fernando Azevedo
O 22 Secretário	(a.)Valdir Morato

(' ) "Monas Gerais" de 0711011564.
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4.2.13. N 2 13, de 22 de março de 1965 (*)

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 152 da Constituição do Estado, promulga:

LEI CONSTITUCIONAL N 2 13

Modifica a redação dos artigos 8, 44 e 46 da Constituição do Estado de
Minas Gerais, acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias e contém outras providências:

Art. 1 - O artigo 8 e parágrafos da Constituição do Estado de Minas Ge-
rais, modificados pelas Leis Constitucionais ri 2 1, de 24 de janeiro de 1951; n 9 5,
de 24 de dezembro de 1956; e ri 9 7, de 20 de junho de 1963, passam a ter a se-
guinte redação:

"Art. 8 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á, ordinariamente, na Capital
do Estado, independentemente da convocação, de 1 de fevereiro a 30 de junho
e de 1 9 de agosto a 10 de dezembro de cada ano.

§ 1 - Entende-se por uma sessão ordinária o conjunto dos 2 (dois) perío-
dos de funcionamento da Assembléia referidos neste artigo.

§ 2 - A Assembléia realizará, independentemente de convocação, a reu-
nião de instalação da Legislatura a 1 de fevereiro, tendo a primeira sessão le-
gislativa ordinária inicio a 15 de março, e término do primeiro período de seu
funcionamento e duração do segundo, conforme o disposto no artigo.

§ 32 - Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria abso-
luta, poderá reunir-se, temporàriamente, em qualquer cidade do Estado.

§ 49 A convocação será feita pela Mesa, "ad referendum", da Assembléia.

§ 59 A sessão da Assembléia Legislativa poderá ser prorrogada mediante
requerimento fundamentado de 113 (um terço) de seus membros, com aprova-
ção da maioria absoluta".

Art. 2 - Os artigos 44 e 46 da Constituição do Estado de Minas Gerais pas-
sam a ter, respectivamente, a seguinte redação:

"Art. 44 - A eleição do Governador e do Vice-Governador coincidirá com a
do Presidente da República".

"Art. 46 - O Governador e o Vice-Governador exercerão o cargo por 4
(quatro) anos, não podendo ser reeleitos para o período seguinte".

(1 Minas Gerais« de 23/0311965.
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Art. 39 - Incluam-se, como disposições constitucionais transitórias, os se-
guintes artigos:

"Art. - A próxima eleição para Governador e Vice-Governador far-
se-á em 1966, juntamente com a eleição para Deputados à Assembléia Legislati-
va, Prefeitos e Vice-Prefeitos, Vereadores, Juízos de Paz e Suplentes."

"Art. - A posse dos eleitos nos térmos do artigo anterior, excluídos os
deputados e vereadores, realizar-se-á no dia 15 (quinze) de março, observadas
as normas constitucionais e legais aplicáveis".

"Art. - O mandato dos atuais Governador e Vice-Governador, Pre-
feitos e Vice-Prefeitos, Juizes de Paz e Suplentes, estender-se-á até 15 de março
de 1967".

Art. 49 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei Constitucional
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de rnar:o de 1965.

O Presidente:	 (a,)Jorge Vargas
O Vi Secretário:	(a.)João Navarro
O 2 9 Secretário:	(a.)Wilson de Paiva

4.2.14. N 9 14, de 09 cIo dezembro de 1965 (')

LEI CONSTITUCIONAL N 14

Modifica o artigo 18 e seu parágrafo único; o parágrafo único do artigo 86:
acrescenta parágrafo aos artigos 21 e 84: modifica o art. 29 e lhe acrescenta 4
parágrafos; acrescenta artigos às Disposições Gerais e Transitórias da Constitui -
ção do Estado de Minas Gerais, para adequá-la aos 'õrrnos do Ato Institucionjil
número 2, de 27 de outubro de 1965.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe conferem os artigos 150 e 151, número II, da Constituição do Esta-
do e o que dispõe o Ato Constitucional número 2, de 27 (te outubro de 1965,
promulga:

Artigo 1 - O artigo 18 e parágrafo único do artigo 86 da Constituiço do
Estado de Minas Gerais, passam a ter, respectivamente, a seguinte redação:

"Artigo 18 - A remuneração do Deputado corresponderá a dois têrços do
que recebem os Deputados Federais e será requlanientada por projeto de ieso-
kiçáo aprovado por maioria (Ir votos dos membros iii Assembléia".

(') Minas Go'ais" dc 1 111211965.
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"Artigo 86 -.

Parágrafo único - Os Vereadores não perceberão remuneração, seja a que
título fôr".

Artigo 2 - Fica acrescentado ao artigo 27 da Constituição do Estado de
Minas Gerais o seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único - Cabe ao Governador do Estado e à Assembléia Legis-
lativa a iniciativa dos projetos de lei sobre matéria financeira'.

Artigo 39 - O artigo 29 da Constituição do Estado de Minas Gerais, acresci-
do de quatro parágrafos, passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 29 - Ressalvadas a competência da Assembléia Legislativa e dos
Tribunais Estaduais, no que concerne aos respectivos serviços administrativos,
compete exclusivamente ao Governador a iniciativa de Leis que criem cargos,
funções ou empregos publicos, aumentem vencimentos ou a despesa pública e
disponham sobre a fixação do efetivo da Fôrça Policial.

1 9 - Aos Projetos oriundos da competência exclusiva do Governador do
Estado, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista.

§ 2 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Governa-
dor deverão estar concluídas dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do
seu recebimento pela Assembléia Legislativa.

§ 39 - Findo esse prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem delibera-
ção, considerar-se-á aprovado o texto como proveio do Poder Executivo.

§ 49 - O Governador, se julgar urgente a medida, poderá solicitar que a
apreciação do Projeto se faço em 30 (trinta) dias. Se julgar que o projeto, não
sendo urgente, merece maior debate, solicitará que sua apreciação se faça em
prato maior, pela Assembléia Legislativa, que, nesta hipótese, será o dobro cio
previsto no § 2".

Artigo 49 - Ficam acrescentados ao artigo 84 da Constituição do Estado de
Minas Gerais, os seguintes parágrafos:

" V2 - Ressalvada a competência das Câmaras Municipais no que concer-
ne aos respectivos serviços administrativos, compete exclusivamente ao Prefeito
a iniciativa de leis que criem cargos, funções ou empregos públicos, aumentem
vencimentos ou a despesa pública, no âmbito municipal.

§ 2 - Aos projetos oriundos da competência exclusiva do Prefeito, não
serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista.
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§ 39 - A discussão e votação dos projetos de lei, de iniciativa do Prefeito
deverão estar concluídos dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do seu
recebimento pela Câmara Municipal.

§ 49 - Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem deliberação,
considerar-se-á aprovado o texto como proveio do Prefeito.

§ 5 - O Prefeito, se julgar urgente a medida, poderá solicitar que a apre-
ciação do projeto se faça em 30 (trinta) dias. Se julgar que o projeto, não sendo
urgente, merece maior debate, solicitará que a sua apreciação se faça em prazo
maior, pela Câmara Municipal, que, nesta hipótese, terá o dôbro do previsto no
parágrafo 39.

Artigo 5 - Acrescente-se ao Título XIV - Disposições Gerais da Constitui.
çao do Estado de Minas Gerais - o seguinte artigo:

Artigo ... - Fica estabelecido o princípio da paridade entre os servidores
dos três Poderes do Estado, não se admitindo, de forma alguma, a correção
monetária com privilégio de qualquer grupo ou categoria.

Artigo 6 - Acrescente-se, como Disposição Transitória, à Constituição do
Estado de Minas Gerais, o seguinte artigo:

— Art. ... - Os atuais vereadores poderão continuar a perceber remuneração
aié o fim do mandato, em quantia, porém, nunca superior à metade da que per-
cebem os Deputados Estaduais".

Artigo 7 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei Constitucional
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da lriconfidõncia, em Belo Horizonte, aos 9 de dezembro de 1965.

la.lJorge Vargas	- Presidente
(a.)João Navarro	- 1' Secretário
(a.)Wilson de Paiva - 2 Secretário

4.2.15. N y 15, de 1 9 de junho de 1966 (*)

LEI CONSTITUCIONAL N' 15

Altera a redação do artigo 85 e seus parágrafos da Constituição do Estado
de Minas Gerais, modificada pela Lei Constitucional n' 8, acrescenta mais um
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Minas
Gerais e revoga o artigo 1'' da Lei Constitucional ri" 8, para dar cumprimento ao

Gerais' de 0210611966.
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que dispõe a Emenda Constitucional Federal n 2 13, de 8 de abril de 1965.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-

ções que lhe conferem os artigos 150 e 151, da Constituição do Estado de Minas
Gerais e o que dispõe a Emenda Constitucional Federal n 9 13, de 8 de abril de
1965, promulga:

Art. 1 9 - O artigo 85 e seus parágrafos, da Constituição do Estado de Minas
Gerais, modificado pela Lei Constitucional n 9 8, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 85 - Os mandatos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores serão de 4
(quatro) anos.

§ 1 - É vedada a reeleição do Prefeito.

§ 22 - As eleições de todos os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores reali-
zar-se-ão simultaneamente em dia e mês do penúltimo ano do término do
mandato do Governador, a ser designado pela Justiça Eleitoral, ressalvado o
disposto no artigo 49 do Ato Institucional n 9 3, de 5 de fevereiro de 1966".

Art. 2 - Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais Transitárias
do Estado de Minas Gerais, o seguinte artigo:

"Art. - As eleições para preenchimento dos cargos de Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores, decorrentes do término do mandato, que se verificar em
1967, serão no mesmo dia das eleições para deputados estaduais".

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o artigo
1 da Lei Constitucional n 2 8 de 26 de julho de 1963, entrando esta Lei Constitu-
cional em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 1 9 de junho de 1966.

O Presidente	 (a.) Bonifácio José Tamm de Andrada
O l' 	 (a.) João Navarro
O 2 9 Secretário	 (a.) Reny Rabello
O 32 Secretário	 (a.) Antônio Gomes Pinto Coelho
O 42 Secretário	 (a.) Anuar Fares

4.2.16. N 9 16, de 15 de junho de 1966 (*)

LEI CONSTITUCIONAL N 9 16

Modifica a redação do artigo 78 da Constituição do Estado de Minas Ge-
rais.

() Minas GeraIs' de 176/1 966.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das
atribuições que lhe conferem os artigos 150 e 151, n 2 II, da Constituição do Esta-
do de Minas Gerais, promulga:

Art. 12 - O artigo 78 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a ter
a seguinte redação:

"Art. 78 - Administrativamente, o Estado se divide em municipios e estes
em distritos.

12 - A sede do Município lhe dá o nome e tem a categoria de cidade. O
Distrito designar-se-á pelo nome da respectiva sede, que terá a categoria de vila.

§ 2 - Após 10 (dez) anos de existência do topônimo de que trata êste arti-
go, a sua mudança só poderá ocorrer mediante lei que tenha o voto da maioria
absoluta da Assembléia Legislativa devidamente instruído o Projeto com reque-
rimento assinado pelo Prefeito e por dois terços dos Vereadores da Câmara do
respectivo município.

§ 39 - Os topónimos de mais de 30 (trinta) anos só poderão ser alterados
mediante mensagem do Executivo, instruída com o requerimento de que fala o
parágrafo anterior, devendo o projeto contar com o voto de doi; terços dos
membros da Assembléia".

Art. 2 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei Constitucional
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de junho de 1966.

O Presidente	(a.) Bonifácio José Tamm de Andrada
O 1 2 Secretário	(a.) João Navarro
O 2 9 Secretário	(a.) Reny Rabello
O 32 Secretário	(a.) Antônio Gomes Pinto Coelho
O 49 Secretário	(a.) Anuar Fares

4.2.17. N 2 17, de 31 de agosto de 1966 ()

LEI CONSTITUCIONAL N 9 17

Altera as Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Minas
Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das
atribuições que lhe conferem os artigos 150 e 151, n 9 II, da Constituição do Esta-
do de Minas Gerais promulga:

(1"Minas GeraIs' de 02A9I1 968.
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Art. 1 9 - Ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de
Minas Gerais acrescente-se o seguinte artigo:

"Art. ... - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais criará uma
Comissão de 5 (cinco) membros para estudar a situação da localidade de Jecea-
ba e verificar se tem condições para ser considerada município.

§ 1'-' - Uma vez comprovada por relatório, devidamente instruído, a sua
viabilidade econômica financeira, de acordo com o art. 22 do Ato Institucional n°
2, poderá ser apresentado projeto de lei, que considerará aquela localidade mu-
nicípio do Estado de Minas Gerais.

§ 2° - A lei referida neste artigo disporá sobre a organização provisória do
município, inclusive reconhecendo como válidas as eleições de Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores realizadas em 1962.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei Cons-
titucional em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de agosto de 1966.

O Presidente	(a.) Bonifácio José Tamm de Andrada
O 1 9 Secretário	(a.) João Navarro
O 2 Secretário	(a.) Reny Rabello
O 3° Secretário	(a.) Antônio Gomes Pinto Coelho
O 4" Secretário	(a.) Anuar Fares

42.18. N 18, de 28 de dezembro de 1966 (*)

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 52 da Constituição do Estado de Minas Gerais
promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N 2 18

Dispõe sobre a devolução de proposição de lei vetada que se refira à ma-
téria disciplinada pelo art. 62, n 9 II, da Constituição do Estado de Minas Gerais,
para nova deliberação da Assembléia Legislativa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os artigos 150 e 151, número II, da Constituição do Esta-
do de Minas Gerais, promulga:

Art. 1 9 - Acrescente-se ao Título XIV das Disposições Gerais da Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais um artigo com a seguinte redação:

(1 »Minas Geraje de 2911211966.
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"Art. ... - A Assembléia Legislativa poderá propor ao Governador do
Estado a devolução de Proposição de Lei que sofrer veto, para nova deliberação,
quando se tratar de matéria administrativa disciplinada pelo art. 62, número II,
desta Constituição, tendo em vista a harmonia e independência dos Poderes e a
execução do disposto nos Atos Institucionais.

§ 1 9 - O projeto oriundo da Proposição de Lei devolvida, ficará sujeito a
duas discussões, podendo ser emendado.

§ 2 9 - Ao projeto depois de aprovado, aplicar-se-á o disposto no art. 30 da
Constituição."

Art. 29 - Esta Lei Constitucional entrará em vigor na data de sua publica-
ção

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos vinte e oito do mês de
dezembro de 1966.

O Presidente	(a.) Bonifácio José Tamm de Andrada
O 1 9 Secretário	(a.) João Navarro
O 2 9 Secretário	(a.) Reny Rabello
O 39 Secretário	(a.) Antônio Gomes Pinto Coelho
o 42 Secretário	(a.) Anuar Fares

4.2.19. N 9 19, de 03 de dezembro de 1966 (*)

LEI CONSTITUCIONAL N 9 19

Altera a redação dos artigos 104 e seus parágrafos 105, 106, 108, 109, 111 e
substitui os artigos 110 e 112 e seu parágrafo único da Constituição do Estado de
Minas Gerais, para dar cumprimento à Emenda Constitucional Federal n 9 18 de
1' de dezembro de 1965.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das
atribuições que conferem os artigos 150 e 151, n 2 II da Constituição do Estado de
Minas Gerais promulga:

Art. 1? - O artigo 104 e seus parágrafos da Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais passam a ter a seguinte redação:

"Art. 104 - Compete ao Estado:

- decretar impostos sobre:

() Minas Ge'ais" de 0311211966.
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a) a transmissão, a qualquer custo, de bens imóveis por natureza ou aces-
são física, segundo a definição legal e de direito a êles relativos, exceto os direi-
tos reais de garantia;

b) operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por comer-
ciantes, industriais e produtores;

II - cobrar, no âmbito de suas atribuições:

a) taxas, em função do exercício regular do poder de polícia, ou pela utili-
zação, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, presta-
dos ao contribuinte ou postos ã sua disposição;

b) contribuição de melhoria para fazer face ao custo de obras públicas de
que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada
e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado;

c) quaisquer outras rendas não tributárias provenientes do exercício de sua
competência e da utilização de seus bens e serviços.

§ 12 - O imposto sobre a transmissão de bens imóveis, que incide também
sobre a cessão de direitos relativos à aquisição dêsses bens, é devido quando os
bens transmitidos, ou sobre os quais versarem os direitos cedidos, se situarem
no território do Estado, ainda que a mutação patrimonial decorra do contrato
celebrado ou de sucessão aberta fora dele.

§ 22 - A aliquota do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, fixada
pelo Poder Executivo nos limites de resolução do Senado Federal, será progres-
siva nos casos de transmissão "causa mortis", observando-se para efeito de tri-
butação, não só o valor da herança, como grau de parentesco dos herdeiros ou
legatários e o seu número.

§ 32 - O imposto sobre a transmissão de bens imóveis não incide sobre
a incorporação dêsses bens e de direitos a eles relativos ao capital de pessoas
jurídicas, excetuadas aquelas cuja atividade preponderante, como definida em
lei, seja a venda ou locação da propriedade imobiliária ou a cessão de direitos
relativos à sua aquisição.

§ 49 - A alíquota do imposto sobre a circulação é uniforme para todas as
mercadorias, e, tratando-se de operação de exportação, não excederá o limite fi-
xado em resolução do Senado Federal.

§ 52 - O imposto sobre a circulação de mercadorias é não cumulativo,
abatendo-se em cada operação, como dispuser a lei, o montante cobrado nas
anteriores, inclusive por outro Estado.
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§ 6 - O imposto sobre a circulação de mercadorias não incidirá sobre as
operações de venda a varejo efetuadas pelo produtor diretamente ao consumi-
dor, de gêneros de primeira necessidade, definidos como tais por ato do Poder
Executivo".

Art. 2 - O artigo 106 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a
ter a seguinte redação:

"Art. 106 - Compete ao Estado:

- O produto de arrecadação na fonte, do imposto federal a que se refere o
artigo 89, número II, da Emenda Constitucional n 2 18, de 1" de dezembro de
1965, incidente sobre a renda das obrigações de sua divida pública e sobre os
proventos dos seus servidores e dos do suas autarquias entregue na conformi-
dade do parágrafo único do artigo 20:

II - A quota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Fe-
deral, previsto no artigo 21 da Emenda Constitucional n 9 18 e que lhe for entre-
gue na forma do disposto no § 12 do mesmo artigo:

III - as quotas-partes dos impostos federais a que se refere o artigo 16 da
Emenda Constitucional n° 18, calculadas e distribuídas segundo o disposto no
artigo 23 e seu parágrafo único.

§ 1 - Do total recebido como quota-parte do Fundo de Participação a que
se refere o número li, o Estado destinará SO% (cinquenta por cento) pelo menos
ao seu orçamento de capital.

§ 2 - O Estado poderá celebrar com a União convênios destinados a asse-
gurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimen-
tos e serviços públicos, especialmente no campo da política tuibuliria, desde que
efetuada em seu território, do imposto referido no artigo 8, número II, da
Emenda Constitucional n° 18, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas,
e no artigo 11, excluído o incidente sobre fumo e bebidas alcoólicas.

§ 39 - O Estado assinará na forma do disposto em lei federal, o encargo de
arrecadar os impostos de competência da União cujo produto lhe será distribuí-
do no todo ou em parte".

Art. 32 - O artigo 107 da Constituição do Estado de Minas Gerais, revogado
o seu parágrafo único, passa a ter a seguinte redação:

'Art. 107 - Competem, privativamente, aos municípios os impostos:

- sobre a propriedade predial e territorial urbana;

11 - sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na compe-
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tência tributária da União e do Estado".

Art. 42 - O art. 108 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 108 - Compete aos municípios cobrar no âmbito de suas atribuições e
como definido nas alíneas correspondentes do artigo 104, número II;

a) taxas;

b) contribuição de melhoria;

c) outras rendas não tributárias;

§ 1 - Compete aos Municípios cobrar relativamente às operações ocorri-
das nos respectivos territórios e independentemente da efetiva arrecadação do
tributo estadual, o imposto sobre a circulação de mercadorias, segundo a legis-
lação estadual vigente e por alíquota não superior a 30% (trinta por cento) da
instituída pelo Estado.

§ 2 - As taxas não poderão ter base de cálculo idêntica à que corresponde
ao imposto".

Art. 5? - O artigo 109 da Constituição do Estado de Minas Gerais, revogado
o seu parágrafo único, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 109 - Pertencem ainda aos Municípios:

- o produto da arrecadação, na fonte, do imposto federal a que se refere
o artigo 82, número li, da Emenda Constitucional n9 18, incidente a renda das
obrigações de sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e dos
de suas autarquias, entregue na conformidade do parágrafo único do artigo 20;

li - a quota-parte do Fundo de Participação dos Municípios previsto no art.
21 da Emenda Constitucional 18 e que lhes for entregue na forma do disposto no
§ 12 do mesmo artigo, para aplicação de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento)
nos respectivos orçamentos de capital;

III - o produto de arrecadação do imposto sobre a propriedade rural, en-
tregue pela União pela forma estabelecida no parágrafo único do artigo 20 da
Emenda Constitucional n 2 18.

IV - As quotas -partes dos impostos federais a que se refere o artigo 16 da
Emenda Constitucional n 2 18, calculadas e distribuídas segundo o disposto no
artigo 23 e seu parágrafo único".

Art. 6 - O artigo 110 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica subs-
tituído pelo seguinte:
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"Art. 110 - A lei estadual poderá cometer aos Municípios o encargo de ar-
recadar o imposto de competência do Estado, cujo produto lhes seja distribuído
no todo ou em parte.

§ 1 9 - Igual encargo deverão os Municípios assumir, na forma da lei fede-
ral, relativamente à arrecadação de impostos federais, cujo produto lhes seja
distribuído no todo ou em parte.

§ 2° - Os Municípios poderão celebrar, com a União, convênios da mesma
natureza e condições dos previstos no § 2 9 do artigo 106".

Art. 79 - O artigo 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a
ter a seguinte redação:

"Art. 111 - Ao Estado e aos Municípios é vedado:

- cobrar impostos sobre:

a) o patrimônio, a renda ou os serviços dos outros, sem prejuízo da tribu-
tação dos serviços públicos concedidos, ressalvados os federais, na conformida-
de do disposto no § 2 do artigo 2 9 da Emenda Constitucional n 9 18;

b) templos de qualquer culto;

c) o patrimônio, a renda ou os serviços de partidos políticos e de institui-
ções de educação ou de assistência social, observados os requisitos da legislação
especial aplicável;

d) o papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e
livros.

II - instituir ou ntoiII Ir buto sem que a lei o estabeleça;

III - cobrar impósto sobre património e a renda com base em lei posterior
dita inicial do exercício financeiro a que corresponda;

IV - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou mercadorias por meio
do tributos interestaduais ou intermunicipais;

V - estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em
razão da sua procedência ou do seu destino".

Parágrafo único - Fica revogado o parágrafo único do artigo 111 da Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 8 - O artigo 112 e seu parágrafo único ficam substituídos pelo se-
guinte:
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"Art. 112 - Os impostos competentes dos sistemas tributários estadual e
municipais são exclusivamente os que constam desta Constituição com as com-
petências e limitações nela previstas".

Art. 92 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei Constitucional
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 03 de dezembro de 1966.

O Presidente	(a.)Bonifácio José Tamm de Andrada
(referente à Lei Constitucional n 9 19)
O 12 Secretário	(a.)João Navarro
O 29 -Secretário	(a.)Reny Rabello
O 32 Secretário	(a.)António Gomes Pinto Coelho
0 42 Secretário	(a.)Anuar Fares
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos têrmos
do artigo 188 da Constituição do Brasil e do artigo 275 da Constituição do Estado
de Minas Gerais, promulga a Constituição do Estado de Minas Gerais e manda a
tôdas as autoridades, às quais couber o conhecimento e a execução dêsse ato,
que o executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como nêle se
contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o território do Estado.

Belo Horizonte, 13 de maio de 1967; 145 9 da Independência do Brasil e782
da República.

MANOEL DA SILVA COSTA, Presidente
GERALDO MARTINS SILVEIRA, 1`Vice- Presidente
JARBAS NOGUEIRA MEDEIROS SILVA, 2 Vice- Presidente
JOAO CARLOS RIBEIRO DE NAVARRO, 19 Secretário
ANIBAL TEIXEIRA, 22 Secretário
WILSON TANURE, 30 Secretário
NILSON GONTIJO, 42 Secretário
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, invocando a proteção de
Deus, decreta e promulga a seguinte:

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (*)

TÍTULO 1

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 12 - O Estado de Minas Gerais, parte integrante e autônoma da Repú-
blica Federativa do Brasil, exerce em seu território os podêres que lhe são reser-
vados pela Constituição Federal.

Art. 2 0 - É símbolo do Estado a bandeira instituída em lei.

Art. 39 - São poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judiciário,
independentes e harmônicos entre si.

Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é ve-
dado a qualquer dos podêres delegar atribuições e quem fôr investido na função
de um dêles não poderá exercer a de outro.

Art. 49 - O Estado divide-se administrativamente, em Municípios e êstes,
em Distritos.

Parágrafo único - É permitido o agrupamento de Municípios da mesma
região para instalação, exploração e administração de serviços públicos comuns,
na forma da lei.

Art. 52 - Os Municípios poderão ter símbolos próprios.

Art. 6 - Incluem-se entre os bens do Estado os lagos e rios situados em
terrenos de seu domínio e os que têm nascente e foz no território estadual, as
ilhas fluviais e lacustres aí localizadas e as terras devolutas não insdispensáveis à
defesa nacional e não essenciais ao desenvolvimento econômico do País.

Art. 72 - A Cidade de Belo Horizonte é a Capita; do Estado.

(*) Minas Gerais" de 1310511967. Republicada em 110511968.
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CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DO ESTADO

Art. 8 - Competem ao Estado todos os podêres não conferidos pela
Constituição Federal à União e aos Municípios e, especialmente:

- elaborar e modificar a Constituição;

II - organizar o seu govêrno e a administração própria;

III - estabelecer e executar planos regionais de desenvolvimento;

IV - firmar acôrdos e convênios com a União, os Municípios, demais Esta-
dos e entidades para fins de cooperação intergovernamental, execução de leis,
serviços, decisões, assistência técnica ou aplicação de recursos;

V - promover o bem-estar social;

VI - estimular e organizar a atividade econômica;

VII - planejar a economia estadual;

VIII - difundir o ensino, a educação e a assistência social;

IX - proteger a saúde pública;

X - amparar, prioritàriamente, as áreas de desenvolvimento insuficiente,
assim definidas em lei complementar;

XI - manter e preservar a ordem pública, a segurança interna no seu terri-
tório;

XII - intervir nos Municípios;

XIII - legislar sôbre matéria de sua competência, especialmente:

a) execução da Constituição;

b) criação, organização e implantação de serviços estaduais;

c) divisão e organização judiciárias

dl divisão administrativa;

e) Ministério Público;
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f) organização municipal;

g) ensino;

h) saúde pública;

i) administração pública;

j) tributação;

1) custas judiciais;

m) normas gerais de direito financeiro, seguro e previdência social, defesa
e proteção da saúde, regime penitenciário e desportos;

n) produção e consumo;

o) registros públicos e juntas comerciais;

p) tráfego e trânsito nas vias terrestres;

q) diretrizes e bases da educação;

r) organização, efetivo, instrução, justiça e garantias da Polícia Militar e
condições gerais de sua convocação.

Parágrafo único - É de natureza supletiva a legislação estadual sôbre as
matérias das letras m, n, o, p, q e r, respeitada a lei federal.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Art. 92 - Os Municípios são entidades públicas autónomas e nos têrmoS da
Constituição Federal sua autonomia consiste:

- na eleição direta do Prefeito, do Vice-Prefeito, e dos Vereadores, reali-
zada 2 (dois) anos antes da eleição para Governador, Câmara dos Deputados e
Assembléia Legislativa;

II - na administração própria, no que concerne ao seu peculiar interêsse,
especialmente quanto:

a) à decretação e à arrecadação dos tributos de sua competência e à apli-
ção de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar
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b) à organização dos serviços públicos locais.

§ 1 - O Prefeito da Capital e os dos Municípios de estâncias hidrominerais,
como tais declarados por lei estadual, serão nomeados pelo Governador depois
de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa.

§ 2 - A nomeação, pelo Governador, dos Prefeitos dos Municípios que
a lei federal declarar do interésse da segurança nacional dependerá de prévia
aprovação do Presidente da República.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

Art. 10- Compete ao Estado:

- decretar impostos sôbre:

a) transmissão a qualquer título de bens imóveis por natureza e acessão fí-
sica, e de direitos reais sõbre imóveis, exceto os de garantia, bem como sôbre os
direitos à aquisição de imóveis;

b) operações relativas à circulação de mercadorias efetuadas por produto-
res industriais e comerciantes;

c) circulação de mercadorias na operação de distribuição ao consumidor
final dos lubrificantes e combustíveis líqüidos utilizados por veículos rodoviários,
observados os critérios e limites fixados em lei federal;

- cobrar:

a) taxas, pelo exercício regular do poder de polícia ou pela utilização de
serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contri-
buinte ou postos à sua disposição;

b) contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis valorizados por
obras públicas que os beneficiarem;

c) pedágio, para atender ao custo de vias estaduais de transporte;

d) outras rendas não tributárias provenientes do exercício de suas atribui-
ções e da utilização de seus bens e serviços;
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III - participar da distribuição:

a) do produto da arrecadação do impôsto de renda e proven tos de qual-
quer natureza que, de acôrdo com a lei federal, é obrigado a reter como fonte
pagadora de rendimento de trabalho e dos títulos de sua dívida pública (Consti-
tuição Federal, art. 24, 19);

b) da quota-parte do impôsto federal sôbre produção, importação, circula-
ção, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líqüidos e gasosos
(Constituição Federal, art. 28 - 1 e parágrafo único, letra a);

c) da quota-parte dos impostos federais incidentes sôbre rendas e pro-
ventos de qualquer natureza e sôbre produtos industrializados (Constituição Fe-
deral, art. 26);

d) da quota-parte do impôsto federal sôbre produção, importação, distri-
buição ou consumo de energia elétrica (Constituição Federal, art. 28 - II e pará-
grafo único, letra a);

e) da quota-parte do impôsto federal sôbre exportação, circulação, distri-
buição ou consumo de minerais do País (Constituição Federal, art. 28 - III e pa-
rágrafo único, letra b);

f) da quota-parte compensatória da área inundada pelos reservatórios
(Constituição Federal, art. 28, parágrafo único, letra a);

gI da quota-parte provenientedos convênios de coordenação dos progra-
mas de investimento e administração tributária ( Constituição Federal, art. 27).

Art. 11 - O impôsto a que se refere o item 1, letra a, do artigo anterior, será
devido na localidade da situação do imóvel ainda que a transmissão resulte da
sucessão aberta no estrangeiro e sua alíquota não excederá os limites fixados
em resolução do Senado Federal, nos têrmos da lei, e o seu montante será de-
dutível do impôsto cobrado pela União sôbre a renda auferida na transação.

Parágrafo único - O imposto a que se refere este artigo não incide sôbre a
transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, nem sôbre
a fusão, incorporação, extinção ou redução do capital de pessoas jurídicas, salvo
se estas tiverem por atividade preponderante o comércio dêsses bens ou direitos
ou a locação de imóveis.

Art. 12 - A alíquota do impôsto a que se refere o item 1, letra b e do art. 10,
será uniforme para tôdas as mercadorias nas operações internas e interestaduais
e não excederá, naquelas que se destinarem a outro Estado e ao exterior, os li-
mites fixados em resolução do Senado, nos termos do disposto em lei comple-
mentar.

1 9 - 0 impõsto sôbre circulação de mercadorias é não cumulativo, aba-
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tendo-se, em cada operação, nos têrmos do disposto em lei, o montante cobra-
do nas anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado.

§ 2' - O impósto sôbre circulação de mercadorias não incidirá sôbre pro-
dutos industrializados e outros que a lei determinar, destinados ao exterior.

§ 3 .' - Do produto da arrecadação do impôsto a que se refere êste artigo,
80% (oitenta por cento) constituirão receita do Estado, e 20% (vinte por cento),
dos Municípios e as parcelas pertencentes a êstes serão creditadas em contas
especiais abertas em estabelecimentos de crédito, na forma e nos prazos da lei
federal.

§ 40 - O impôsto sõbre circulação de mercadorias incidirá na operação de
distribuição ao consumidor final, dos lubrificantes e combustíveis utilizados por
veículos rodoviárias, consoante os critérios e limites fixados em lei federal, e sua
receita será aplicaria exclusivamente em investimentos rodoviárias.

Art. 13 - Compete aos Municípios:

- decretar impostos sôbre:

a) a Propriedade predial e a territorial urbana;

b) serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência tri-
butária da União ou do Estado, definidos em lei complementar;

li - cobrar:

a) taxas, pelo exercício regular do poder de polícia ou pela utilização de
serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contri-
buinte ou postos à sua disposição;

t)) contribuição de melhoria dos proprietárias de imóveis valorizados pelas
obras públicas que os beneficiarem;

III - participar da distribuição:

M (lo p roduto da arrecadação do impôsto sôbre a propriedade territorial
1 ural incidente sôbre os imóveis situados em seu território (Constituição Federal,
art. 25,	1, letra a);

b) cio produto da arrecadação do impôsto de renda e proventos de qual-
quer natureza, que, de acôrdo com a lei federal, são obrigados a reter como
fontes pagadoras de rendimentos de trabalho e dos títulos da sua dívida pública
(Constituição Federal. art. 25. parágrafo 1'2, letra b);

c) da quota-parte do impósto federal sôbre produção, importação, circula-
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ção, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líqüidos e gasosos
(Constituição Federal, art. 28 - 1 e parágrafo único, letra a);

d) da quota-parte de impostos federais incidentes sôbre rendas e proven-
tos de qualquer natureza e sôbre produtos industrializados ( Constituição Fede-
ral, art. 26);

e) da quota-parte do impôsto federal sôbre produção, importação, distri-
buição ou consumo de energia elétrica (Constituição Federal, art. 28 - II e pará-
grafo único, letra a);

f) da quota-parte do impôsto federal sôbre extração, circulação, distribui-
ção ou consumo de minerais do País ( Constituição Federal, art. 28 - III e pará-
grafo único, letra b);

g) da quota-parte relativa ao impôsto estadual sôbre circulação de merca-
dorias, na proporção da arrecadação proveniente das operações tributadas em
seu território e na forma e prazos da lei federal ( Constituição Federal, art. 24,
72);

h) da quota-parte compensatória da área inundada pelos reservatórios
(Constituição Federal, art. 28, parágrafo único, letra a);

1) da quota-parte proveniente dos convênios de coordenação dos progra-
mas de investimento e administração tributária ( Constituição Federal, art. 27).

Art. 14 - A cobrança de taxas não poderá tomar como base de cálculo a
que tenha servido para a incidência dos impostos.

Art. 15 - A lei fixará os critérios, os limites e a forma de cobrança da con-
tribuição de melhoria a ser exigida sôbre cada imóvel e o total da sua arrecada-
ção não poderá exceder o custo da obra pública que lhe der causa.

Art. 16 - É vedado ao Estado e aos Municípios:

- instituir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça ou cobrá-lo sem
prévia autorização orçamentária;

II - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou mercadorias por meio
de tributos interestaduais ou intermunicipais, exceto o pedágio para atender ao
custo de vias de transporte;

III - criar impôsto sobre:

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;
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e) o patrimônio, renda ou os serviços de partidos políticos e de instituições
de educação ou de assistência social, observados os requisitos fixados em lei;

d) o livro, os jornais e os periódicos, assim como o papel destinado à sua
impressão;

IV - estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em
razão de sua procedência ou de seu destino.

Parágrafo único - O disposto na letra a rio item iii é extensivo as autar-
quias no que se refere ao patrimônio, à ronda e aos serviços vinculados às suas
finalidades essenciais ou delas decorrentes, e não se estende aos serviços públi-
cos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedenle
no que se refere aos tributos de sua competência, salvo quando a União conce-
der isenção, nos têrmos do art. 20, § 2 9, da Constituição Federal.

Art. 17 - Do total recebido nos térmos dos itens III, letra c, do art. 10 e III,
letra d, do art. 13, cada entidade participante destinará obrigatória mente 50%
(cinquenta por cento), pelo menos, ao seu orçamento de capital.

Art. 18 - Mediante convênio, poderão o Estado e os Municípios delegir,
entre si, atribuições de administração tributária e coordenar ou unificar serviços
de fiscalização e de arrecadação de tributos.

Art. 19 - O Estado e os Municípios criarão incentivos fiscais à industrializa-
ção dos produtos do solo e do subsolo realizada no imóvel de origem.

Art. 20 - Os gêneros de primeira necessidade, especificados em lei, ficarão
isentos do impôsto sôbre circulação de mercadorias na venda a varejo, direta-
mente ao consumidor, não se podendo estabelecer diferença em função rios que
participarem da operação tributada.

Ari. 21 - Terão composição paritária os Órgãos que a lei criar para a solu-
ção de questões surgidas entre os contribuintes e a Fazenda Pública, estadual ou
municipal.

CAPITULO V

DO PODER LEGISLATIVO

Seção 1

Da Assembléia Legislativa

Art. 22 - O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia Legislativa.

Art. 23 - A Assembléia Legislativa compõe-se de deputados, representan-
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tes do povo mineiro, eleitos, na forma da lei para um período de 4 (quatro) anos.

Art. 24 - É de 82 (oitenta e dois) o número de deputados à Assembléia Le-
gislativa, podendo ser aumentado em lei, após as revisões censitárias oficiais, de
modo que corresponda a um por quinhentos mil habitantes.

§ 1 - O aumento de que trata êste artigo não poderá vigorar na mesma
legislatura em que fôr votado nem na seguinte.

§ 2 - Não poderá ser reduzida a representação já fixada.

Art. 25 - São requisitos de elegibilidade para a Assembléia Legislativa:

- ser brasileiro (Constituição Federal, art. 140 - 1 e II);

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ser maior de 21 (vinte e um) anos.

Art. 26 - São inelegíveis para a Assembléia Legislativa as pessoas mencio-
nadas nos arts. 145, 146 item V, letras a e b, e 147 da Constituição Federal e ou-
tras que vierem a ser indicadas em lei complementar federal ( Constituição Fe-
deral, art. 148).

Art. 27 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á, ordinariàmente, na Capital
do Estado, independentemente de convocação, de 1 (primeiro) de março a 30
(trinta) de junho e de 12 (primeiro) de agôsto a 30 (trinta) de novembro de cada
ano.

§ 12 - Entende-se por sessão legislativa o conjunto dos 2 (dois) períodos
de funcionamento da Assembléia.

§ 2 - No início de cada legislatura, a Assembléia Legislativa, independen-
temente de convocação, realizará no dia 1 9 (primeiro) de fevereiro, reunião pre-
paratória destinada à posse de seus membros e à eleição da Mesa, e a sessão le-
gislativa será iniciada no dia IS (quinze) de março.

§ 32 - Por motivo de conveniência pública e de deliberação por maioria ab-
soluta, poderá a Assembléia Legislativa reunir-se, temporàriamente, em qual-
quer cidade do Estado.

§ 42 - A convocação, no caso do parágrafo anterior, será feita pela Mesa,
ad referendum da Assembléia Legislativa.

§ 52 - A sessão legislativa poderá ser prorrogada a requerimento de 1/3
(um terço) de seus membros, com aprovação por maioria absoluta da Assem-
bléia Legislativa.
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Ari. 28 - A convocação extraordinária da Assembléia Legislativa poderá
verificar-se, com declaração prévia de motivos:

por solicitação do Governador:

li - por iniciativa de 113 (um terço) dos Deputados;

III - por Deputado, na hipótese do art. 35, § 39;

IV - por deliberação da Mesa.

Art. 29 - A Assembléia Legislativa criará, por prazo certo, Comissão de In-
quérito sôbre fato determinado e referente ao interêsse público, a requerimento
de 113 (um terço) de seus membros, aprovado pela maioria.

Parágrafo único - Na composição da Comissão de Inquérito, assegurar-se-
á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos que
participem da Assembléia.

Ari. 30 - Por deliberação da maioria de seus membros, a Assembléia Le-
gislativa poderá convocar Secretário de Estado para, pessoalmente, prestar in-
formações acêrca de assunto prèviamente estabelecido.

Parágrafo único - A falta de comparecimento do Secretário de Estado, sem
justificativa aprovada pela Assembléia Legislativa, importa crime de responsabi-
lidade.

Art. 31 - Os Secretários de Estado, por iniciativa própria, poderão compa-
recer perante as Comissões ou o Plenário da Assembléia Legislativa, para pres-
tar esclarecimentos, solicitar providências ou discutir projetos relacionados com
a Secretaria sob sua direção.

Parágrafo único - A Assembléia Legislativa ou a Comissão designará dia e
hora para o comparecimento do Secretário de Estado.

Art. 32 - A Assembléia Legislativa receberá em reunião prèviamente de-
signada, o Governador do Estado, sempre que êste manifestar o propósito de
relatar pessoalmente assunto de interêsse público.

Art. 33 - As deliberações da Assembléia Legislativa, salvo disposição cons-
titucional em contrário, serão tomadas por maioria de votos, presente mais da
metade de seus membros.

Art. 34 - O voto será secreto nas eleições e nos casos estabelecidos no art.
36, § 30 e 42; art. 38, § 12; art. 41, itens V, VI, VII, VIII, IX e XI.

Art. 35 - O Deputado é inviolável no exercício do mandato por suas opi-
nões, palavras e votos.
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§ 1 - A partir da expedição do diploma e até a instalação da legislatura, o
Deputado não poderá ser prêso, salvo em flagrante por crime inafiançável, nem
poderá ser processado criminalmente, sem prévia licença da maioria absoluta da
Assembléia Legislativa.

§ 22 - Se, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento do pedi-
do de licença, a Assembléia Legislativa não deliberar sôbre êle, será incluído
automàticamente em ordem do dia e nesta permanecerá durante 15 (quinze)
reuniões consecutivas, tendo-se como concedida a licença se, nesse prazo, não
ocorrer deliberação.

§ 32 - No caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, os autos se-
rão remetidos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, à Assembléia Legislativa
que resolverá sôbre a prisão e autorizará, ou não, a formação da culpa.

§ 42 - A incorporação de Deputado às Fórças Armadas, ainda que militar e
em tempo de guerra, dependerá de licença da Assembléia Legislativa.

§ 59 - As prerrogativas processuais do Deputado, arrolado como testemu-
nha, não subsistirão, se êle deixar de atender, sem justa causa no prazo de 30
(trinta) dias, ao convite judicial.

§ 6 - Para os efeitos do art. 151 da Constituição Federal, se o incriminado
fôr titular de mandato eletivo estadual, o processo dependerá de licença da As-
sembléia Legislativa, observado o disposto no § 39 dêste artigo.

Ari. 36 - O subsídio, dividido em partes fixa e variável, e a ajuda de Custo
do Deputado serão estabelecidos no fim de cada legislatura para a subseqüente.

Parágrafo único - A remuneração de que trata êste artigo corresponderá a
213 (dois terços) do que receber o Deputado Federal e será regulamentada em
resolução aprovada por maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislati-
va.

Art. 37 - O Deputado não poderá:

- desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia,
emprêsa pública, sociedade de economia mista ou emprêsa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprêgo remunerado nas entidades
mencionadas na letra anterior;

II - desde a posse:

a) ser proprietário ou diretor de emprêsa que goze de favor decorrente de
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contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função rernune-
rada;

b) ocupar cargo, função ou emprêgo, de que seja demissível ad nutum,
nas entidades mencionadas na letra a do item 1;

c) exercer outro cargo eletivo, quer federal, quer estadual, quer municipal;

d) patrocionar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que
se refere a letra a do item 1.

Art. 38 - Perderá o mandato o Deputado:

- que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento fór declarado incompatível com o decõro parla-
mentar;

III - que deixar de comparecer a mais da metade das reuniões ordinárias,
em período de sessão legislativa, salvo doença comprovada, licença ou missão
autorizada pela Assembléia Legislativa ou outro motivo relevante previsto no
Regimento Interno;

IV - que perder os direitos políticos.

§ 12 - Nos casos dos itens 1 e II, a perda do mandato será declarada, em
votação secreta, por 2/3 (dois terços) dos membros da Assembléia Legislativa,
mediante provocação de qualquer de seus membros da Mesa ou de partido po-
lítico.

§ 2 - No caso do item III, a perda do mandato poderá ser provocada por
Deputado, por partido político ou pelo primeiro suplente do partido, e será de-
clarada pela Mesa, assegurada ao acusado plena defesa.

§ 39 - Se ocorrer o caso do item IV, a perda será automática e declarada
pela Mesa.

Art. 39 - Não perde o mandato o Deputado investido na função de Ministro
de Estado, de Interventor, de Secretário de Estado, de Prefeito da Capital, de
Diretor de estabelecimento oficiais de crédito ou na de outros cargos de igual
categoria.

§ 12 - No caso previsto neste artigo, no de licença por mais de 4 (quatro)
meses, ou no de vaga, será convocado o respectivo suplente e, não o havendo, o
fato será comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral, se faltarem mais de 9 (no-
ve) meses para o término do mandato.

§ 2 - 0 Deputado licenciado nos têrmos do parágrafo anterior não poderá
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reassumir o exercício do mandato antes de terminado o prazo da licença.

§ 39 - Com licença da Assembléia Legislativa, poderá o Deputado desem-
penhar missões temporárias de caráter diplomático ou cultural.

Seção II

Das Atribuições da Assembléia Legislativa

Art. 40 - Compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador,
dispor, mediante lei, sôbre tôdas as matérias de competência do Estado, espe-
cialmente:

- o orçamento, a abertura e as operações de crédito, a dívida pública;

II - orçamento plurienal, os tributos e sua arrecadação;

III - o efetivo da Polícia Militar, nos têrmos do parágrafo único do art. 82
desta Constituição;

IV - aquisição onerosa e alienação de bens imóveis do Estado;

V - criação e extinção de cargos ou empregos e fixação dos respectivos
vencimentos;

VI - os limites do território estadual, os bens do domínio do Estado;

VII - intervenção nos Municípios;

VIII - mudança ou transferência temporária da sede do Govêrno do Esta-
do.

Art. 41 - Compete exclusivamente à Assembléia Legislativa:

- dispor sôbre sua organização, elaborando e promulgando o respectivo
Regimento Interno;

II - eleger a Mesa e regular a polícia interna;

III - nomear os funcionários de sua Secretaria, fixando-lhes atribuições e
vencimentos;

IV - dar posse ao Governador e ao Vice-Governador, conhecer da renúncia
de um e de outro e conceder licença ao primeiro, não só para interrupção do
exercício de suas funções, mas para ausentar-se do Estado;
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bem como processá-lo e julgá-lo nos de responsabilidade;

VI - processar e julgar os Secretários de Estado nos crimes de responsabi-
lidade conexos com os do Governador do Estado;

VII - suspender, depois de declarada a procedência da acusação, e cassar,
apóos o julgamento, o mandato do Governador, nos crimes de responsabilida-
de;

VIII - julgar as contas do Governador;

IX - solicitar a intervenção federal;

X - prorrogar suas sessões;

XI - aprovar prèviamente a escolha dos Ministros e Auditores do Tribunal
de Contas, dos membros do Conselho Estadual de Educação, do Procurador
Geral do Estado, do Prefeito da Capital e dos Municípios considerados estâncias
hidrominerais, do Interventor no Município e, quando determinado em lei, a de
outros servidores;

Xli - autorizar acôrdos celebrados pelo Govêrno do Estado com a União,
outros Estados ou Municípios, e ratificar os que, por motivo de interêsse público,
forem negociados sem essa autorização;

XIII - fixar a ajudar de custo dos Deputados e o seu subsídio, bem como os
do Governador e do Vice-Governador;

XIV - indicar os delegados ao Colégio Eleitoral para a eleição do Presi-
dente da República, na forma do art. 76, § 2, da Constituição Federal;

XV - eleger os membros do Conselho Regional, na hipótese do art. 201, &
3", desta Constituição.

Art. 42 - Compete, privativamente, à Assembléia Legislativa:

- declarar, pelo voto de 213 (dois terços) de seus membros, a procedência
da acusação contra o Governador do Estado, nos crimes comuns e nos de res-
ponsabilidade, e contra os Secretários de Estado, nos crimes conexos com os do
Governador;

II - julgar o Governador do Estado nos crimes de responsabilidade e os
Secretários de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com os daquele.

Parágrafo único - Sômente por 213 (dois terços) dos votos da Assembléia
Legislativa poderá ser proferida a sentença condenatória que não poderá impor
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pena além da perda do cargo, com inabilitação por 5 (cinco) anos, para o exercí-
cio de função pública, sem prejuízo da ação da justiça ordinária;

lii - promover, mediante designação de Comissão Especial, a tomada de
contas do Governador do Estado, quando não forem apresentadas à Assem-
bléia, dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa;

IV - suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou de decreto esta-
dual ou municipal declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Tribunal
de Justiça, quando a decisão de inconstitucionalidade fôr limitada ao texto da
Constituição do Estado.

Art. 43 - Na constituição das Comissões, assegurar-se-á, tanto quanto
possível, a representação proporcional dos partidos políticos que participem da
Assembléia Legislativa.

Seção III

Da Competência do Estado

Do Processo Legislativo

Art. 44 - O processo legislativo compreende a elaboração de:

- emendas à Constituição do Estado;

II - leis complementares desta Constituição;

III - leis ordinárias;

IV - leis delegadas;

V - resoluções.

Art. 45 - A Constituição poderá ser emendada por proposta:

- do Governador do Estado;

II - da Assembléia Legislativa;

III - das Câmaras Municipais;

12 - A Constituição não poderá ser emendada durante o estado de sítio
ou no período de intervenção.

2 - A emenda considerar-se-á proposta se apresentada por 113 (um ter-
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ço), no mínimo, dos membros da Assembléia Legislativa ou solicitada por 114
(um quarto), no mínimo das Câmaras Municipais.

Art. 46 - Em qualquer das hipóteses do art. 45, itens 1, II, e III, a proposta
será discutida e votada dentro de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento
ou apresentação, em 2 (duas) reuniões, considerando-se aprovada se obtiver,
em ambas as votações, o apoio da maioria absoluta dos membros da Assem-
bléia Legislativa.

Art. 47 - A emenda será promulgada pela Mesa, depois de assinada pelos
seus membros, e será anexada, com o respectivo número de ordem, ao texto da
Constituição.

Art. 48 - As leis complementares estaduais serão votadas por maioria ab-
soluta dos membros da Assembléia Legislativa, observados os demais têrmos
de votação das leis ordinárias.

Art. 49 - O Governador enviará à Assembléia Legislativa projetos de lei
sôbre qualquer matéria, os quais, se o solicitar, deverão ser apreciados dentro de
45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento na Assembléia.

§ 1 - Se o Governador julgar urgente a medida, poderá solicitar que a
apreciação do projeto se faça em 30 (trinta) dias.

§ 2 - Em qualquer dos casos, esgotado o prazo, sem deliberação, serão os
projetos considerados aprovados.

§ 32 - O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de codificação,
ainda que de iniciativa do Governador, os quais terão rito especial.

§ 49 - Os prazos previstos neste artigo não correm no período de recesso
da Assembléia Legislativa.

Art. 50 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado ou
por Comissão Especial da Assembléia Legislativa, respeitado, na sua constitui-
ção, tanto quanto possível, o princípio de proporcionalidade das representações
partidárias.

Parágrafo único - Não poderão ser objeto de delegação a matéria de com-
petência exclusiva da Assemblqia Legislativa e a legislação sôbre:

a) a organização judiciária, a dos Tribunais Estaduais e as garantias da
Magistratura;

b) o orçamento e a matéria tributária.

Art. 51 - No caso de delegação à Comissão Especial, a ser regulada no Re-
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gimento interno da Assembléia Legislativa, o projeto aprovado será enviado à
sanção, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua publicação, a maioria
absoluta da Comissão ou 1/5 (um quinto) dos Deputados requerer a sua votação
pelo Plenário.

Parágrafo único - Nesta hipótese, o Plenário aprovará ou rejeitará o pro-
jeto, sem emendas.

Art. 52 - A delegação ao Governador do Estado terá a forma de resolução
da Assembléia Legislativa, votada por maioria absoluta de seus membros, na
qual se especificarão o conteúdo da delegação, o prazo e os têrmos para seu
exercício.

Parágrafo único - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo
Plenário, far-se-á ela em votação única, vedada qualquer emenda.

Art. 53 - A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão da As-
sembléia Legislativa, ao Governador do Estado e, em matéria de sua competên-
cia, aos Tribunais Estaduais.

Art. 54 - É da competência exclusiva do Governador a iniciativa de leis que:

- disponham sóbre matéria financeira;

II * criem cargos, funções, empregos públicos ou aumentem vencimentos
ou despesas públicas, ressalvada a competência dos Tribunais;

III - fixem o efetivo da Polícia Militar.

Parágrafo único - Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa
prevista:

a) nos projetos oriundos de competência exclusiva do Governador;

b) nos relativos à organização dos serviços administrativos da Assembléia
Legislativa e dos Tribunais Estaduais ressalvado e disposto no art. 123 § 42•

Art. 55 - O projeto de lei que receber de tôdas as Comissões parecer con-
trário quanto ao mérito será tido como rejeitado.

Parágrafo único - As matérias constantes de projetos de lei rejeitados ou
não sancionados só poderão constituir objeto de nôvo projeto, na mesma sessão
legislativa, sob proposta da maioria absoluta dos membros da Assembléia.

Art. 56 - A divisão administrativa do Estado será fixada em lei qüinqüenal,
nos anos terminados em 3 (três) e 8 (Oito), para entrar em vigor a 1 (primeiro)
de janeiro do ano seguinte.
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§ 1 9 - Se a votação do projeto da divisão administrativa não estiver con-
cluída até 31 (trinta e um) de dezembro, poderá ultimar-se dentro dos 90 (no-
venta) dias subsequentes, a requerimento da maioria absoluta da Assembléia
Legislativa ou por solicitação do Governador do Estado, em mensagem funda-
mentada.

§ 2° - Os prazos previstos no parágrafo anterior não correm no período de
recesso da Assembléia Legislativa.

Art. 57 - O projeto de lei aprovado pela Assembléia Legislativa será envia-
do ao Governador do Estado, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1 - Se o Governador julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitu-
cional ou contrário ao interêsse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro
de 10 (dez) dias úteis, contados daquele em que o receber, e, dentro de 48 (qua-
renta e oito) horas, comunicará os motivos do veto ao Presidente da Assembléia
Legislativa.

§ 2 - O Governador publicará o veto, se a sanção fór negada, quando a
Assembléia estiver em recesso.

§ 39 - o veto parcial só poderá abranger o texto do artigo, parágrafo, inci-
so, item, número ou alínea.

§ 49 - Decorrido o decêndio, o silêncio do Governador importará sanção.

§ 5 - O Presidente da Assembléia Legislativa, logo que receber a comuni-
cação do veto, convocará a Assembléia para dêle conhecer, considerando-se
aprovado projeto que obtiver o voto de 213 (dois terços) dos Deputados presen-
tes, em escrutínio secreto, caso em que será o projeto enviado ao Governador
para a promulgação.

§ 6'! - Se a lei não fór promulgada dentro de 48 (quarenta e oito) horas
pelo Governador, o Presidente da Assembléia Legislativa promulgá-la-á, em
igual prazo.

§ 7° - Considerar-se-á mantido o veto que não fór apreciado pela Assem-
bléia dentro de 90 (noventa) dias seguintes à sua comunicação, não correndo
êste prazo no período do recesso.

Art. 58 - As resoluções legislativas serão promulgadas 1)010 Presidente da
Assembléia Legislativa, dentro de 48 (quarenta e Oito) horas, contadas a partir de
sua aprovação.

Parágrafo único - O Regimento Interno poderá dispor sõbre o reexame do
projeto de resolução devolvido à apreciação do Plenário, nas quarenta e oito
horas seguintes à sua aprovação, hipótese em que a Mesa promulgará a parte
não impugnada.
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Seção IV

Do Orçamento

Art. 59 - A lei de orçamento conterá a discriminação da receita e despesa,
de modo que evidencie a política econômico-financeira e o programa de traba-
lho do Govêrno, obedecendo-se aos princípios da unidade, universalidade e
anualidade.

Parágrafo único - A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho à fi-
xação da despesa e à previsão da receita, não se compreendendo nessa proibi-
ção:

- a autorização para abertura de créditos suplementares e operações de
crédito por antecipação da receita;

II - a aplicação do saldo e o modo de cobrir o deficit, se houver.

Art. 60 - Do orçamento constarão os recursos de qualquer natureza ou
procedência, vinculados à execução do programa de Govêrno.

Art. 61 - O orçamento anual dividir-se-á em corrente e de capital e com-
preenderá obrigatória mente as despesas e receitas relativas a todos os Podêres,
órgãos e fundos, tanto da administração direta quanto da indireta, excluídas
apenas as entidades que não recebam subvenções, ou transferências à conta do
orçamento.

§ 1 - A inclusão, no orçaniento anual, de despesa e receita dos órgãos da
administração indireta será feita em dotações globais e não lhes prejudicará a
autonomia na gestão dos seus recursos, nos têrmos da legislação específica.

§ 22 - As despesas de capital obedecerão a orçamentos plurienais de in-
vestimento, no forma prevista em lei complementar.

§ 32 -A previsão da receita abrangerá tôdas as rendas e suprimentos de
fundos, inclusive o produto de operações de crédito.

§ 42 - Ressalvadas as disposições desta Constituição, nenhum tributo terá a
sua arrecadação vinculada a determinado órgão, fundo ou despesa, podendo
a lei, todavia, instituir tributos cuja arrecadação constitua receita do orçamento
de capital, vedada sua aplicação no custeio de despesas correntes.

§ 52 - Nenhum projeto, programa, obra ou despesa, cuja execução se pro-
longue além de um exercício financeiro, poderá ter verba consignada no orça-
mento anual, nem ser iniciado ou contratado, sem prévia inclusão no orçamento
plurienal de investimento, ou sem prévia lei que o autorize e fixe o montante das
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verbas que anualmente constarão do orçamento, durante todo o prazo de sua
execução.

§ 6 - Os créditos especiais e extraordinários não poderão ter vigência
além do exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autori-
zação fór promulgado nos últinios4 (quatro) meses do exercício financeiro, caso
em que poderão vigorar até o término do exercício subseqüente.

§ 79 - o orçamento consignará dotações plurienais para a execução de
planos regionais de desenvolvimento.

Art. 62 - São vedados nas leis orçamentárias ou na sua execução:

a) o estôrno de verbas;

b) a concessão de créditos ilimitados;

c) a abertura de crédito especial ou complementar sem prévia autorização
legislativa e sem indicação da receita correspondente;

d) a realização, por qualquer dos Podêres, de despesas que excedam as
verbas votadas pelo Legislativo, salvo as autorizadas em crédito extraordinário.

Parágrafo único - A abertura de crédito extraordinário só será admitida em
casos de necessidade imprevista, como guerra, subversão interna ou calamidade
pública.

Art. 63 - Se, no curso do exercício financeiro, a execução orçamentária
demonstrar a probabilidade de deficit superior a 10% (dez por cento) do total da
receita estimada, o Poder Executivo deverá propor ao Legislativo as medidas
necessárias para restabelecer o equilíbrio orçamentário.

Art. 64 - A despesa de pessoal não poderá exceder 50% (cinquenta por
cento) das receitas correntes.

Art. 65 - É da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orça-
mentárias e das que abram créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servi-
dores públicos, concedam subvenção ou auxilio, ou, de qualquer modo, autori-
zem, criem ou aumentem a despesa pública.

§ 1 - Não serão objeto de deliberação emendas de que decorra aumento
de despesa global ou da de cada orgão, projeto ou programa, ou as que visem a
modificar-lhe montante, natureza e objetivo.

§ 2' Os projetos de lei mencionados neste artigo sômente sofrerão
emendas nas Comissões da Assembléia Legislativa, sondo final o seu pronun-
ciamento, salvo se 1/3 (um terço) dos membros da Assembléia Legislativa soli-
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citar ao seu Presidente a votação em Plenário, sem discussão, de emenda apro-
vada ou rejeitada nas Comissões.

§ 32 - Ao Poder Executivo será facultado enviar mensagem à Assembléia
Legislativa, com proposta de retificação no projeto de orçamento, desde que não
esteja concluída a votação da matéria respectiva.

Art. 66 - O projeto de lei orçamentária anual será enviado ao Poder Legis-
lativo até 5 (cinco) meses antes do início do exercício financeiro seguinte, e se,
dentro do prazo de 4 (quatro) meses, a contar de seu recebimento, não fôr en-
caminhado à sanção, será promulgado como lei.

Art. 67 - As operações de crédito para antecipação da receita autorizada no
orçamento anual não poderão exceder a quarta parte da receita total estimada
para o exercício financeiro e serão obrigatô ria mente liqüidadas até 30 (trinta)
dias depois do seu encerramento.

Parágrafo único - A lei que autorizar operação de crédito a ser liqüidada
em exercício financeiro subseqüente, fixará desde logo as dotações orçamentá-
rias anuais para os respectivos serviços de juros, amortização e resgate.

Art. 68 - O montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro
não poderá ser superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período.

§ 1 - O disposto neste artigo não se aplicará às despesas que correrem à
conta de crédito extraordinário.

§ 2 - Juntamente com a proposta de orçamento anual ou de lei que crie
ou aumente despesa, o Poder Executivo submeterá à Assembléia Legislativa as
modificações na legislação de receita, necessárias para que o total da despesa
autorizada não exceda a prevista.

Art. 69 - Os saldos e rendimentos provenientes de recursos atribuídos à
Assembléia Legislativa serão escriturados em conta especial e aplicados no
atendimento de despesas decorrentes de créditos adicionais por esta abertos à
sua Secretaria.

Seção V

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária

Ari. 70 - A fiscalização financeira e orçamentária compreenderá:

- a legalidade dos atos de que resulte a arrecadação de receita ou a reali-
zação de despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
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II - a fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e valôres pú-
blicos;

III - o cumprimento de programa de trabalho, expresso em têrmos mone-
tários e em têrmos de realização de obras e prestação de serviços.

Art. 71 - A fiscalização financeira e orçamentária será exercida:

- pela Assembleia Legislativa, através do Tribunal de Contas, como órgão
auxiliar de contrôle externo;

li - pelo Poder Executivo, através de sistema de contrôte interno, instituído
por lei.

Art. 72 - A fiscalização exercida pela Assembléia Legislativa terá por obje-
tivo verificar a probidade da Administração, a guarda e o emprêgo legal dos di-
nheiros públicos, o cumprimento da lei de orçamento, mediante o desempenho
das funções de auditoria financeira e orçamentária e o julgamento das contas
dos administradores e demais responsáveis por bens e valôres públicos.

Art. 73 - O sistema de contrôle interno do Poder Executivo envolverá os
aspectos compreendidos no artigo anterior, visando a:

a)criar as condições indispensáveis para a eficácia do contrôle externo e
para assegurar regularidade à realização da receita e despesa;

b) acompanhar a execução de programas de trabalho e do orçamento;

c) avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a exe-
cução dos contratos.

Art. 74 - O Tribunal de Contas tem sede na Capital e jurisdição em todo o
Estado.

Art. 75 - Ao Tribunal de Contas, além das atribuições que lhe forem confe-
ridas em lei, compete:

- eleger seu Presidente;

II - elaborar seu Regimento Interno e organizar os serviços auxiliares, pro-
vendo-lhes os cargos na forma da lei;

III - propor à Assembléia Legislativa a criação ou a extinção de cargos e
a fixação dos respectivos vencimentos;

IV - conceder licença e férias, nos termos da lei, aos seus membros, Juízes
e servidores:
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V - emitir parecer sôbre os empréstimos ou operações de crédito realiza-
das pelo Estado e pelo Município, e registrá-los, fiscalizando sua aplicação;

VI - representar ao Governador do Estado sõbre a intervenção no Municí -
pio, nos casos do art. 208.

Art. 76 - Os cargos do Tribunal de Contas terão quadro próprio.

Art. 77 - O Tribunal de Contas dará parecer prévio, em 60 (sessenta) dias,
sôbre as contas que o Governador prestar anualmente e, não sendo estas envia-
das dentro do prazo, o fato será comunicado à Assembléia Legislativa, para os
fins de direito, devendo o Tribunal, em qualquer hipótese, apresentar minucioso
relatório do exercício financeiro encerrado.

Art. 78 - A auditoria financeira e orçamentária será exercida sôbre as con-
tas das unidades administrativas dos três Podêres do Estado, os quais, para êsse
fim, deverão remeter demonstrações contábeis ao Tribunal de Contas, a quem
caberá realizar as inspeções que considerar necessárias.

Art. 79 - O julgamento da regularidade das contas dos administradores e
demais responsáveis será baseado em levantamentos contábeis, certificados de
auditorias e pronunciamento das autoridades administrativas, sem prejuízo das
inspeções mencionadas no artigo anterior.

Art. 80 - No exercício de suas atribuições de contrôle da administração fi-
nanceira e orçamentária, o Tribunal representará ao Poder Executivo e à As-
sembléia Legislativa sôbre irregularidades e abusos por êle verificados.

Art. 81 - As normas de fiscalização financeira e orçamentária estabelecidas
nesta seção aplicam-se às autarquias, sociedades de economia mista, emprêsas
públicas, órgãos autônomos e, relativamente às entidades subvencionadas com
caráter de permanência pelo Estado, a fiscalização fica limitada à aplicação das
verbas.

Ari. 82 - O Tribunal de Contas, na forma desta Constituição e das leis, fis-
calizará a administração financeira e orçamentária do Município.

Art. 83 - A lei disporá sõbre a organização do Tribunal de Contas, podendo
dividi-lo em Câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no
exercício das suas funções, ou na descentralização dos seus serviços.

Parágrafo único - É de 7 (sete) o número atual de Ministros do Tribunal de
Contas e só mediante representação do Tribunal ao Poder competente poderá
êsse número ser aumentado, de acõrdo com as necessidades do serviço.

Art. 84 - Os Ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Gover-
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nador do Estado, depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa, en-
tre brasileiros, maiores de 30 (trinta) anos, de reconhecida idoneidade moral e
notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração
pública e terão os mesmos direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos e im-
pedimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.

Parágrafo único - Os Ministros do Tribunal de Contas serão substituídos,
nas suas faltas e impedimentos, por Auditores, observada a ordem de antigüi-
dade.

Art. 85 - Os Auditores do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Gover-
nador do Estado, depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa, en-
tre bacharéis em Direito, Ciências Econômicas ou Contábeis.

Parágrafo único - Os Audito,es terão os mesmos direitos, prerrogativas
e incompatibilidades dos Juízes de Direito de entrância especial e perceberão
vencimentos equivalentes a 3/4 (três quartos) dos percebidos pelos Ministros do
Tribunal de Contas.

Art. 86 - O Tribunal de Contas, de ofício ou mediante provocação do Mi-
nistério Público ou das Auditorias Financeiras e Orçamentárias e demais órgãos
auxiliares, se verificar a irregularidade de qualquer despesa, deverá:

a) assinar prazo razoável ao órgão da administração pública para que
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei;

bl no caso de não atendimento sustar a execução do ato, exceto em rela-
ção aos contratos:

c) na hipótese de contrato, solicitar à Assembléia Legislativa que determine
a medida prevista na alínea anterior ou outras que julgar necessárias ao res-
guardo dos objetivos legais.

Art. 87 - A Assembléia Legislativa deliberará sôbre a solicitação de que co-
gita a letra c, do artigo anterior, no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem o
seu pronunciamento, será considerada insubsistente a impugnação.

Art. 88 - O Governador do Estado poderá ordenar a execução do ato a que
se refere a letra b, art. 86, ad referendum da Assembléia Legislativa.

Au. 89 - O Tribunal de Contas julgará da legalidade das concessões iniciais
de aposentadorias, disponibilidades, reformas e pensões, independendo de sua
decisão as melhorias resultantes de leis posteriores.

Art. 90 - Os Ministros do Tribunal de Contas, nos crimes comuns e nos de
responsabilidade, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal (Constituição
Federal, art. 114 - 1, letra b).
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CAPÍTULO VI

DO PODER EXECUTIVO

Seção 1

Do Governador e do Vice-Governador

Art. 91 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado.

Art. 92 - O Governador será eleito por sufrágio universal e voto direto e
secreto, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o período governamental.

Art. 93 - O Vice-Governador substitui o Governador, no caso de impedi-
mento, e sucede-lhe, no de vaga.

Parágrafo único - O Vice-Governador considerar-se-á eleito em virtude da
eleição do Governador com o qual se registrar, para igual mandato, observadas,
no que couber, idênticas normas de posse.

Art. 94 - São condições de elegibilidade para os cargos de Governador e
Vice-Governador:

- ser brasileiro nato;

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ser maior de 30 (trinta) anos;

IV - contar, nos 4 (quatro) anos anteriores à eleição, pelo menos 2 (dois) de
domicílio eleitoral no Estado.

Art. 95 - O mandato do Governador é de 4 (quatro) anos, proibida a reelei-
ção para o período subseqüente.

Parágrafo único - A duração do mandato do Vice-Governador é idêntica,
mas êle se tornará inelegível quando suceder ao Governador ou, dentro dos 6
(seis) meses anteriores ao pleito, o substituir.

Art. 96- Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador,
ou no de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao
exercício do Govêrno o Presidente e o Vice-Presidente da Assembléia Legislati-
va.

Art. 97 - Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, nos 3
(três) primeiros anos do mandato, far-se-á a eleição 60 (sessenta) dias após a úI-
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lima vaga, e os eleitos completarão o período de seus antecessores.

Art. 98 - O Governador e o Vice-Governador tomarão posse perante a As-
sembléia Legislativa ou, se esta não estiver reunida, perante o Tribunal de Justi-
ça do Estado.

Parágrafo único - No ato da posse, o Governador prestará o seguinte
compromisso: "Prometo manter, defender e cumprir as Constituições Federal e
do Estado, observar as leis, promover o bem geral e desempenhar, com lealda-
de, as funções de Governador do Estado de Minas Gerais".

Art. 99 - Implica renúncia ao cargo o fato de o Governador ou o Vice-Go-
vernador não assumir o seu exercício até 30 (trinta) dias após a data fixada para
a posse, salvo motivo de fórça maior.

Art. 100 - O Governador residirá na Capital do Estado e não poderá, sem
permissão da Assembléia Legislativa, ausentar-se do Estado por mais de 8 (Oito)
dias consecutivos, sob pena de perda do cargo.

Seção II

Das Atribuições do Governador

Art. 101 - Compete privativamente ao Governador:

- iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;

II - sancionar, promulgar e fazer públicas as leis, expedir decretos e regu-
lamentos para a sua fiel execução;

III - vetar projetos de lei;

IV - prover, na forma desta Constituição e da lei, os cargos civis e militares;

V - nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado;

VI - nomear:

a) com prévia aprovação da Assembléia Legislativa, o Prefeito da Capital,
os dos Municípios considerados estâncias hidrominerais em lei estadual, os Mi-
nistros e Auditores do Tribunal de Contas, o Procurador Geral do Estado, os
membros do Conselho Estadual de Educação, o Interventor no Município, e,
quando determinado em lei, outros titulares;
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b) com prévia aprovação do Presidente da República, os Prefeitos dos Mu-
nicípios declarados do interêsse da segurança nacional por lei federal;

VII - executar a intervenção nos Municípios, nos casos especificados na
Constituição Federal, obedecendo-se à forma estabelecida nesta Constituição;

VIII - solicitar a convocação extraordinária da Assembléia Legislativa;

IX - enviar à Assembléia Legislativa projetos de lei devidamente funda-
mentados;

X - elaborar as leis delegadas;

Xl - remeter mensagem à Assembléia Legislativa, na reunião inaugural da
sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as providências
que julgar necessárias;

XII - prestar anualmente à Assembléia, dentro de 120 (cento e vinte ) dias
após a abertura da sessão legislativa, as contas da administração relativas ao
exercício anterior;

XIII - enviar proposta do orçamento à Assembléia Legislativa até 5 (cinco)
meses antes do início do exercício financeiro seguinte;

XIV - exercer o comando supremo da Polícia Militar;

XV - solicitar intervenção federal;

XVI - praticar os atos que visem a resguardar o interêsse público, quando
não reservados, implícita ou explicitamente, a outro poder;

XVII - apresentar ao órgão federal competente o plano de aplicação dos
créditos concedidos pela União ao Estado, a título de auxílio, e prestar, na forma
da lei, as contas respectivas;

XVIII - celebrar, ad referendum da Assembléia Legislativa, convênios com
a União, com outros Estados, com o Distrito Federal ou com os Municípios, des-
tinados à coordenação de serviços de interêsse comum e à execução, por fun-
cionários federais ou municipais, de leis, serviços ou decisões de autoridades do
Estado;

XIX - instituir a Região de Administração Estadual.

Art. 102 - Compete igualmente ao Governador, após autorização da As-
sembléia Legislativa, contratar empréstimo externo ou interno, operações ou
acôrdos externos, de qualquer natureza, observado o disposto na Constituição
Federal.
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Seção III

Da Responsabilidade do Governador

Art. 103 - O Governador será submetido a processo e julgamento:

- nos crimes de responsabilidade que lhe forem imputáveis, conceituados
como tais na lei federal aplicável, perante a Assembléia Legislativa;

II - nos comuns, pelo Tribunal de Justiça, ressalvado o disposto no artigo
122, § 2, da Constituição Federal.

Parágrafo único - Declarada a procedência da acusação pelo voto de 213
(dois terços) dos m2mbros da Assembléia Legislativa, o Governador ficará sus-
penso de suas funções.

Seção IV

Dos Secretários de Estado

Art. 104 - O Governador é auxiliado pelos Secretários de Estado.

Parágrafo único - São condições essenciais para a investidura no cargo de
Secretário:

- ser brasileiro;

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ser maior de 21 (vinte e um) anos.

Art. 105 - Além de atribuições definidas em lei, compete ao Secretário:

- referendar 03 atos e decretos assinados pelo Governador;

II - expedir instruções e outros atos necessários à execução de leis, decre-
tos e regulamentos;

III - apresentar ao Governador, no primeiro trimestre de cada ano, relató-
rio dos serviços a seu cargo;

IV - prestar à Assembléia Legislativa, por escrito, as informações solicita-
das sôbre assuntos concernentes à respectiva Secretaria;
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V- comparecer à Assembléia Legislativa, nos casos e para os fins indicados
nesta Constituição.

Parágrafo único - Os Secretários de Estado, nos crimes comuns e nos de
responsabilidade, serão processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Es-
tado e, nos conexos com os do Governador, pelos órgãos competentes para o
processo e julgamento dêste, ressalvado o disposto nos arts. 122, § 22 e 130 -
VII, da Constituição Federal.

Art. 106 - Aplicam-se aos Secretários de Estado os mesmos impedimentos
relativos aos Deputados.

Seção V

Da Segurança Pública

Art. 107 - A Polícia Militar é instituição permanente e regular, organizada
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade do Governador do Es-
tado e dentro dos limites da lei.

Parágrafo único - Compete à Polícia Militar preservar e manter, na forma
da lei, a ordem pública e a segurança interna, sendo considerada fôrça auxiliar,
reserva do Exército.

Art. 108 - Os direitos, os deveres e vantagens do pessoal da Polícia Militar,
bem como os limites de idade e outras condições para transferência à inativida-
de, serão fixados em estatuto próprio.

Art. 109 - O Corpo de Bombeiros do Estado fica reintegrado na Polícia Mi-
litar, com a organização e as atividades específicas previstas em lei.

Art. 110 - Cabe à Polícia Civil, organizada de acôrdo com os princípios de
hierarquia, disciplina e subordinação à autoridade do Governador do Estado,
entre outras atribuições fixadas em lei, preservar a ordem pública e apurar as
infrações penais ocorridas no território do Estado, respeitada a competência da
União.

Art. 111 - A Guarda Civil, como entidade distinta, subordinada à Secretaria
do Estado da Segurança Pública, terá suas atribuições fixadas em lei, assegu-
rando-se aos seus membros, no que fôr aplicável, o disposto nesta Constituição
para os funcionários públicos.

Art. 112 - A Polícia Civil será estruturada em carreira, observando-se o
acesso por merecimento e antigüidade, na forma da lei.
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Art. 113 - Fica instituído, na forma da lei, sob a presidência do Governador,
o Conselho Estadual de Segurança e Ordem Pública, órgão de assessoramento
para formulação e planejamento da política de preservação e manutenção da or-
dem e segurança pública.

Seção VI

Dos Funcionários Públicos

Art. 114 - Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, preen-
chidos os requisitos que a lei estabelecer.

- A nomeação para cargo público exige aprovação prévia em concurso
público de provas ou de títulos e de provas.

- Prescinde de concurso a nomeação para cargos em comissão, decla-
rados, em lei, de livre nomeação e exoneração.

Art. 115 - Não se admitirá vinculação ou equiparação de qualquer natureza
para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público.

Art. 116 - É vedada a acumulação remunerada, exceto:

- a de Juiz e um cargo de professor;

II - a de dois cargos de professor;

III - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

IV - a de dois cargos privativos de médico.

§ 1 - Em qualquer dos casos, a acumulação só é permitida quando haja
correlação de matéria e compatibilidade de horários.

§ 2 9 - A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empregos
em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista criadas por
lei.

§ 39 - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados,
quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para
prestação de serviços técnicos ou especializados.

Art. 117 - O funcionário será aposentado:

- por invalidez;
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II - compulsôriamente, aos 70 (setenta) anos de idade;

III - voluntà riam ente, após 35 (trinta e cinco) anos de serviço.

1 9 - Na hipótese do item III, o prazo é reduzido a 30 (trinta) anos para as
mulheres.

§ 2 0 - Atendendo à natureza especial do serviço, a lei estadual poderá re-
duzir os limites de idade e de tempo de serviço nunca inferiores a 65 (sessenta e
cinco) e 25 (vinte e cinco) anos, respectivamente para aposentadoria compulsória
e facultativa, para as vantagens do art. 118 -

Art. 118 - Os proventos da aposentadoria serão:

- Integrais, quando o funcionário:

a) contar 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se do sexo masculino ou 30
(trinta) de serviço, se do feminino;

b) invalidar-se por acidente ocorrido em serviço, por moléstia profissional,
ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei;

II - proporcionais ao tempo de serviço, quando o funcionário contar me-
nos de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, ou, se do sexo feminino, menos de 30
(trinta) anos de serviço.

§ 12 - O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será com-
putado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

§ 2 - Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo
de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos
funcionários em atividade.

§ 32 - Os proventos do servidores aposentados ficam permanentemente
equiparados e igualados aos da atividade no cargo ou função correspondente ao
da aposentadoria, obedecendo-se ao princípio da paridade.

§ 49 - Ressalvado o disposto nos parágrafos anteriores, em caso nenhum
os proventos da inatividade poderão exceder a remuneração percebida na ativi-
dade.

Art. 119 - Enquanto durar o mandato efetivo, salvo o de vereador, o fun-
cionário público ficará afastado do exercício do cargo e só por antigüidade po-
derá ser promovido, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para essa pro-
moção, para aposentadoria e para proventos dela resultantes.

§ 1 9 - Fica assegurado ao funcionário, quando no exercício do mandato de
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Prefeito Municipal, o direito de optar pelo vencimento do cargo.

§ 2 - Os impedimentos constantes dêste artigo sômente vigorarão quan-
do os mandatos eletivos forem federais ou estaduais.

§ 39 - A lei poderá estabelecer outros impedimentos para o funcionário
candidato, diplomado, ou em exercício de mandato eletivo.

Art. 120 A Constituição assegura aos funcionários os seguintes direitos,
além de outros que, nos têrmos da lei, visem à melhoria de sua condição social e
à produtividade do serviço público:

- estabilidade, após 2 (dois) anos de exercício quando nomeado em virtu-
de de concurso;

li - promoção;

III - férias anuais e férias-prêmio decenais remuneradas;

IV - abono de família;

V - adicionais por tempo de serviço;

VI - bólsas de estudo para dependentes em estabelecimento de ensino se-
cundário, segundo o que fôr estabelecido pelo Conselho Estadual de Educação,
que dará prioridade àqueles que tiverem insuficiência de recursos;

VII - assistência e previdência sociais para o funcionário e sua família.

Parágrafo único - Extinto o cargo, o funcionário estável ficará em disponi-
bilidade remunerada, com vencimentos integrais, até o seu obrigatório aprovei-
tamento em cargo equivalente.

Art. 121 - A demissão só será aplicada aos funcionário:

- vitalício, em virtude de sentença judiciária;

II - estável, na hipótese do número anterior, ou mediante processo admi-
nistrativo, em que se lhe tenha assegurado ampla defesa.

Parágrafo único - Invalidada por sentença a demissão do funcionário, será
êle reintegrado e quem lhe houver ocupado o lugar ficará destituído de plano e
será reconduzido ao cargo anterior, mas sem direito a indenização.

Art. 122 - São vitalícios os Magistrados e os Ministros do Tribunal de
Contas.

Art. 123 - O disposto nesta seção aplica-se ao pessoal dos Municípios e
dos Podêres Legislativo e Judiciário.
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§ 12 - O quadro de pessoal dos Municípios e dos Podêres Legislativo e Ju-
diciáario deverá estruturar-se de conformidade com os princípios de classifica-
ção e avaliação de cargos do Poder Executivo Estadual.

§ 2 - Os Tribunais do Estado, a Assembléia Legislativa e as Câmaras Mu-
nicipais só poderão admitir servidor mediante concurso público de provas, ou
de títulos e de provas, após a criação dos cargos respectivos através de lei ou de
resolução dos membros das casas legislativas competentes.

§ 39 - As leis ou resoluções a que se refere o parágrafo anterior serão vo-
tadas em 2 (dois) turnos, com intervalo mínimo de 48 (quarenta e Oito) horas
entre êles.

§ 49 - Só serão admitidas emendas que aumentem de qualquer forma as
despesas ou o número de cargos previstos em projeto de lei ou resolução,
quando obtiverem a assinatura de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da
Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal.

§ 52 - Será observado o princípio da paridade de vencimentos entre os
servidores dos três Podêres do Estado, não se admitindo, de forma alguma, a
correção monetária como privilégio de qualquer grupo ou categoria.

Art. 124 - Aplica-se a legislação trabalhista aos servidores admitidos tem-
poràriamente para obras ou contratados para funções de natureza técnica ou es-
pecializada.

Art. 125 - Fica instituído o Conselho de Administração do Pessoal, com
competência para decidir sôbre reclamações dos servidores públicos do Estado
contra atos que afetem interêsses ou direitos funcionais, na forma da lei.

§ 1 9 - As decisões do Conselho serão sempre recorríveis para o Governa-
dor do Estado.

§ 2 - O Conselho será composto de 7 (sete) membros, dois dos quais se-
rão escolhidos entre servidores públicos estaduais.

CAPÍTULO VII

DO PODER JUDICIÁRIO

Seção 1

Disposições Preliminares

Art. 126 - 0 Poder Judiciário será exercido pelos seguintes órgãos:
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- Tribunal de Justiça;

II - Tribunal de Alçada;

III - Juizes de Direito;

IV - Juizes de Paz;

V - Conselho Superior da Magistratura;

VI - Corregedoria de Justiça;

VII - Tribunal do Júri;

VIII - Tribunal de Justiça Militar;

IX - Conselhos Militares;

Parágrafo único - Mediante proposta do Tribunal de Justiça, a lei estadual
poderá criar:

a) tribunais inferiores de segunda instância com competência determinada
pelo valor limitado ou pela natureza das causas, ou por ambos os critérios con-
juntamente;

b) juizes togados, com investidura limitada no tempo, que tenham com-
petência para julgamento de causas de pequeno valor, e para substituir juizes
vitalícios;

cl justiça de paz temporária, competente para habilitação e celebração de
casamentos e outros atos previstos em lei, e nos limites que a lei estabelecer,
para o exercício de atribuições judiciárias de substituição, exceto julgamentos fi-
nais ou irrecorrívejs;

dl Justiça militar estadual, tendo como órgão de primeira instância os Con-
selhos de Justiça,e, de segunda, um Tribunal Especial.

Art. 127 - Salvo restrição constitucional expressa, os Magistrados gozarão
das seguintes garantias:

- vitaliciedade, consistente em não poderem perder o cargo senão por
sentença judicial;

II - inamovibilidade, exceto por motivo de interêsse público, na forma do §
3- dêste artigo;

III - irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto, aos impostos
gerais.
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§ 1 - A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta) anos de idade, ou
por invalidez comprovada, e facultativa após 30 (trinta) anos de serviço público,
contados na forma da lei.

§ 2 - A aposentadoria, em qualquer dêsses casos, será decretada com
vencimentos integrais.

§ 32 - O Tribunal de Justiça poderá por motivo de interêsse público, em
escrutínio secreto, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros efetivos, de-
terminar a remoção ou a disponibilidade de Magistrado de categoria inferior, as-
segurando-lhe defesa.

§ 42 - O Tribunal poderá proceder na forma prevista no parágrafo anterior
em relação a qualquer de seus membros.

Art. 128 - É vedado ao Magistrado, sob pena de perda do cargo judiciário:

- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública,
salvo um cargo de magistério, nos têrmos do art. 97 da Constituição Federal e
do art. 116 - 1, desta Constituição;

II - receber, a qualquer título ou sob qualquer pretexto, percentagens nos
processos sujeitos a seu despacho e julgamento;

III - exercer atividade político-partidária.

§ 1 - A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empregos
em autarquias, emprêsas públicas e sociedades de economia mista criadas por
lei.

§ 2 - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentado,
quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão, ou a contrato para
prestação de serviços técnicos ou especializados.

§ 39 - Se em disponibilidade não decorrente dos artigos 108, § 2, e 173 da
Constituição Federal, o Juiz poderá aposentar-se na forma da lei especial.

Art. 129 - Compete aos Tribunais:

- eleger seus Presidentes e demais órgãos de direção;

- elaborar seus regimentos e organizar os serviços auxiliares, proven-
do-lhes os cargos na forma da lei e, bem assim, propor à Assembléia Legislativa
a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;

III - conceder licença e férias aos seus membros, Magistrados e Serven-
tuários que lhes sejam imediatamente subordinados;
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IV - exercer as funções que lhes forem atribuídas pelas leis de processo e
de organização judiciária;

V - propor à Assembléia Legislativa a fixação dos vencimentos da Magis-
tratura, observado o artigo 57 desta Constituição.

Art. 130 - Sômente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, po-
derão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder
Público.

Art. 131 - Os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal, em
virtude de sentença judicial, far-se-ão na ordem de apresentação dos precató-
rios, e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos e de pes-
soas, nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos
para êsse fim.

§ 12 - No orçamento da entidade de direito público, estadual ou municipal,
é obrigatória a inclusão da verba necessária ao pagamento dos seus débitos
constantes de precatórios judiciários, apresentados até 12 (primeiro) de julho.

§ 2 - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados
ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição
competente.

§ 39 - Compete ao Presidente do Tribunal que proferiu a decisão exeqüen-
da, determinar o pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar,
a requerimento do credor preterido no seu direito de precedência, e depois de
ouvido o Procurador Geral do Estado, o seqüestro da quantia necessária à sa-
tisfação do débito.

Seção II

Do Tribunal de Justiça

Art. 132 - O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário, com
sede na Capital e lurisdição em todo o Estado, compor-se-á de 27 (vinte e sete)
Desembargadores, entre os quais serão escolhidos o Presidente, o Vice-Presi-
dente e o Corregedor.

Parágrafo único - Só mediante proposta do Tribunal de Justiça, poderá o
número de seus membros ser alterado.

Art. 133 - Na composição do Tribunal de Justiça, 1/5 (um tluinto) dos lu-
gares será preenchido por advogados em eletivo exercício da profissão e por
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membros do Ministério Público, todos de notório merecimento e idoneidade
moral, com 10 (dez) anos, pelo menos, de prática forense.

§ 12 - Quer a nomeação de advogado, quer a de membro do Ministério
Público, dependerá de lista tríplice, constituída só de advogados ou só de mem-
bros do Ministério Público.

§ 22 - No Tribunal de Justiça, à classe dos advogados serão reservados
tantos lugares quantos sejam os destinados à classe do Ministério Público e, se
fôr ímpar o número de lugares, um dêstes será especialmente designado para
ser preenchido alternadamente, ora por uma classe, ora por outra.

Art. 134 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

a) processar e julgar os Juizes do Tribunal de Alçada, os Juizes de inferior
instância, os membros do Ministério Público e os Secretários de Estado, nos
crimes comuns e nos de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral, quando se tratar de crimes eleitorais, e do disposto no art. 122, § 2 9 , da
Constituição Federal;

b) processar e julgar, nos crimes comuns, o Governador do Estado, ressal-
vado o disposto no art. 122, § 2 9 , da Constituição Federal.

Seção III

Do Tribunal de Alçada

Art. 135 - O Tribunal de Alçada, com sede na Capital e jurisdição em todo
o Estado, compor-se-á de 9 (nove) juizes.

Parágrafo único - Só mediante proposta do Tribunal de Justiça poderá ser
alterado o número de juízes do Tribunal de Alçada.

Art. 136 - Na composição do Tribunal de Alçada, 115 (um quinto) dos lu-
gares será preenchido por advogados em efetivo exercício da profissão e por
membros do Ministério Público, todos de notório merecimento e idoneidade
moral, com 10 (dez) anos, pelo menos, de prática forense.

Parágrafo único - O preenchimento dos lugares reservados a advogados
ou a membros do Ministério Público obedecerá às mesmas regras estabelecidas
para o Tribunal de Justiça.
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Seção IV

Dos Juizes

Art. 137 - O ingresso na magistratura de carreira dar-se-á mediante con-
curso de títulos e de provas, realizado pelo Tribunal de Justiça, com a participa-
ção do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 12 - A indicação dos candidatos à nomeação far-se-á, sempre que possí-
vel, em lista tríplice.

§ 2 - A promoção de juízes far-se-á de entrância a entrância, por antigüi-
dade e por merecimento, alternadamente, observadas as seguintes normas:

a) a antigüidade apurar-se-á na entrància, assim como o merecimento,
mediante lista tríplice, quando praticável;

b) rio caso de antiguidade, o Tribunal só poderá recusar o Juiz mais antigo
pelo voto da maioria absoluta de seus membros, repetindo-se a votação até ser
fixada a indicação;

c) sàmerite após 2 (dois) anos de exercício na respectiva entrância, poderá
o Juiz ser promovido, salvo se não houver, com tal requisito, quem aceite a
promoção.

Art. 138 - A promoção ao Tribunal de Justiça dar-se-à por antigüidade e
por merecimento, alternadamente.

§ 12 - A antigüidade será apurada na última entrância.

§ 2 - No caso de antigúidadc, o Tribunal de Justiça poderá recusar o Ma-
gistrado mais antigo, pelo voto da maioria dos Desembargadores, repetindo-se
a votação até ser feita a indicação.

§ 39 - No caso de merecimento, a lista tríplice compor-se-á de juízes de
qualquer entrância.

§ 49 - Para efeito de promoção ao Tribunal de Justiça, a última entrância
compreenderá os juízes de entrância especial, os juizes substitutos de segunda
instância e os juizes do Tribunal de Alçada.

Art. 139 - A promoção de juizes ao Tribunal de Alçada dar-se-á por anti-
güidade e por merecimento, alternadamente.

§ 12 - A antiguidade será apurada na entrancia especial da Comarca de
Belo Horizonte, aí incluídos os Juízos de Direito Substitutos de Segunda Instân-
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cia e, no caso de merecimento, a lista tríplice será composta de nomes escolhi-
dos entre os Juízes de Direito de qualquer entrância.

§ 2 - O Juiz promovido para o Tribunal de Alçada manterá sua posição na
lista de antigüidade para promoção ao Tribunal de Justiça (art. 138, § 49 , desta
Constituição).

Art. 140 - O preenchimento do cargo de Juiz de Direito Substituto da Se-
gunda Instância será feito mediante lista tríplice de remoção de Juízes de Direito
da entrância especial da Comarca de Belo Horizonte, só se verificando a hipótese
de promoção se não houver Juiz interessado na remoção.

Art. 141 - O Presidente do Tribunal de Justiça remeterá ao Governador a
lista ou a indicação por antigüidade, para efeito de nomeação, remoção ou pro-
moção de Magistrado.

Art. 142 - Os Juízes de Paz e seus Suplentes serão eleitos simultânea-
mente com os Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos Municipais e terão man-
datos de idêntica duração.

Parágrafo único - Os Juízes de Paz terão competência para a habilitação e
a celebração de casamento, para outros atos previstos em lei e, nos limites por
ela estabelecidos, atribuições judiciárias de substituição, exceto para os julga-
mentos finais ou irrecorríveis.

Art. 143 - A classificação da comarca e a categoria do Juiz serão sempre
independentes.

Parágrafo único - Quando fôr alterada a classificação da comarca, poderá
o respectivo Juiz, se não preferir remover-se, nela continuar até ser promovido.

Art. 144 - Em caso de mudança da sede do juízo, é facultado ao seu titular
remover-se para a nova sede ou para comarca de igual entrância, ou obter a
disponibilidade com vencimentos integrais.

Art. 145 - Serão inalteráveis a divisão e a organização judiciárias, dentro de
5 (cinco) anos da data da lei complementar estadual que as estabelecer, salvo
proposta motivada do Tribunal de Justiça.

§ 1 - A criação de comarca dependerá dos requisitos estabelecidos na lei
complementar de organização judiciária.

§ 2 - A divisão judiciária será feita ao mesmo tempo que a administrativa,
e com ela deverá coincidir, tanto quanto possível.

§ 32 - A lei complementar de organização judiciária disporá sôbre a orga-
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nização e o funcionamento, nas comarcas, de assistência judiciária aos necessi-
tados.

§ 4" As comarcas que ficarem sem o respectivo titular por mais de cinco
(5) anos serão extintas por ato do Tribunal de Justiça, ressalvados os direitos
dos serventuários da Justiça, na forma da lei.

Art. 146 - A criação, classificação, supressão, anexação, modificação terri-
torial ou a mudança de sede de comarca só será efetivada depois de aprovada
pelo Tribunal de Justiça, mediante inspeção pessoal do Corregedor.

Art. 147 - Os vencimentos dos Juizes de Direito serão fixados com diferen-
ça não excedente a 15% (quinze por cento) de uma para outra entrância, atri-
buindo-se aos de entrância mais elevada não menos de 314 (três quartos) dos
vencimentos dos Desembargadores.

Seção V

Do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria de Justiça

Art. 148 - O Conselho Superior da Magistratura, com Sede na Capital do
Estado, compor-se-á do Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
e de 4 (quatro) Desembargadores eleitos pelo Tribunal, sendo 2 (dois) das Câ-
maras Civis e 2 (dois) das Câmaras Criminais, e terá a com-
petência que lhe fór atribuida em lei.

§ 1'2 - Os Conselheiros servirão obrigatória mente por 2 (dois) anos e nunca
por mais de 2 (dois) biênios consecutivos.

§ 2"O Conselho funcionará com a presença de todos os seus membros.

Art. 149 - A Corregedoria de Justiça com competência inspecionadora e
instrutiva, coadjuvante e penal, extensiva a todos os graus de hierarquia judi-
ciária, terá suas atribuições especificadas em lei.

Seção VI

Do Tribunal do Júri

Art. 150 - São mantidas a intituição e a soberania do júri, que terá compe-
tência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Seção VII

Da Justiça Militar

Art. 151 - A Justiça Militar estadual terá sede, organização e competência
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que forem estabelecidas em lei, cabendo-Lhe manter o Tribunal de Justiça Mili-
tar, como órgão de segunda instância, e os Conselhos de Justiça, como órgão de
primeira instância.

§ 1'? - O Tribunal de Justiça Militar será composto de 5 (cinco) juizes - 3
(três) militares e 2 (dois) civis - nomeados pelo Governador, observando-se,
quanto aos últimos, o disposto no art. 136, item IV, da Constituição Federal.

§ 2 - Os juízes do Tribunal de Justiça Militar gozarão dos direitos, garan-
tias, prerrogativas, estarão sujeitos aos mesmos impedimentos e terão os mes-
mos vencimentos dos juizes do Tribunal de Alçada.

Seção VIII

Do Ministério Público

Art. 152 - O Ministério Público estadual é exercido:

- pelo Procurador Geral do Estado, Chefe do Ministério Público estadual,
que será nomeado pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores do
Estado, com prévia aprovação da Assembléia Legislativa;

II - pelos Procuradores do Estado, os quais compõem o Conselho Superior
do Ministério Público, sob a presidência do Procurador Geral;

III - pelos Promotores de justiça que exercerão também as funções de
Curador, na forma da lei.

§ l' 	lei poderá criar Outros órgãos com funções auxiliares e de substitui-
ção limitada, sob estatuto próprio e investidura temporária.

2 9 - O Ministério Público junto à Justiça Militar e ao Tribunal de Contas
poderá ter organização própria, na forma da lei.

Art. 153 - A lei organizará o Ministério Público estadual em carreira, ob-
servadas estas normas.

§ 1° Os membros do Ministério Público ingressarão nos cargos iniciais de
carreira, mediante concurso público de títulos e de provas.

§ 2 - Após 2 (dois) anos de exercício, não poderão os membros do Minis-
tério Público ser demitidos senão por sentença judiciária, ou em virtude de pro-
cesso administrativo em que se lhes faculte ampla defesa, nem removidos, a não
ser mediante representaçãc do Procurador Geral, com fundamento em conve-
niência do serviço (Constituição Federal, art. 139).
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Art. 154 - No que couber e não colidir com o disposto no artigo anterior,
são aplicáveis aos membros do Ministério Público, sob a regência do seu Con-
selho Superior, os preceitos estatuídos em relação ao ingresso, acesso, disciplina
e garantias do magistrado.

§ 1 - O concurso de títulos e de provas será realizado pelo Conselho Su-
perior do Ministério Público, com participação do Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil e a indicação dos candidatos à nomeação (ar-se-á,
sempre que possível, em lista tríplice.

§ 20 - A promoção far-se-á de entrância a entrância, por antiguidade e
merecimento, alternadamente, observadas estas normas:

a) a antigüidade apurar-se-á na entrância, assim como o merecimento,
mediante lista tríplice, quando praticável;

bl no caso de antigüidade o Conselho Superior só poderá recusar o Pro-
motor mais antigo pelo voto da maioria absoluta de seus membros, repetindo-
se a votação até fixar-se a indicação.

Art. 155 - O acesso ao cargo de Procurador do Estado dar-se-á por anti-
güidade e por merecimento, alternadamente, observadas estas normas:

a) no caso de antigüidade, apurar-se-á ela na última entrância, e o Conse-
lho Superior poderá recusar o Promotor mais antigo pelo voto da maioria de
seus membros, repetindo-se a votação até lixar-se a indicação;

b) no caso de merecimento, a lista tríplice compor-se-á de nomes escolhi-
dos entre os Promotores de qualquer entrância.

Art. 156 - A aposentadoria será cornpulsória aos 70 (setenta) anos de idade
ou por invalidez comprovada, e facultativa após 30 (trinta) anos de serviço públi-
co, em todos os casos corri os vencimentos integrais.

Art. 157 - Os vencimentos dos Promotores serão lixados com diferença
não excedente a 15% (quinze por cento) de uma para outra entrância, atribuin-
do-se aos de entrância mais elevada não menos de 3/4 (três quartos) dos venci-
mentos do Procurador Geral do Estado e os dêste serão fixados segundo o
mesmo critério dos de Desembargadores.

Art. 158 - É vedado aos membros do Ministério Público, sob pena de per-
da do cargo, exercer atividade político-partidária, bem como a advocacia, não se
compreendendo nesta proibição o desempenho de representação judicial de en-
tidade de direito público, ou de assistência ou patrocínio oficial por encargo de
lei ou delegação por esta autorizada.

Art. 159 - Os Promotores de Justiça são classificados por entrâncias, e a
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alteração ulterior da entrância da comarca não afeta a classificação do Promotor
que nela estiver provido.

Art. 160 - Quando na função de Curador, o Promotor de Justiça não perde
a categoria da respectiva entrância.

Art. 161 - Os órgãos do Ministério Público estadual terão as atribuições
que lhes forem fixadas em lei.

§ 12 - As atribuições processuais cometidas à Procuradoria Geral serão
exercidas pelo Procurador Geral do Estado e pelos Procuradores do Estado,
sendo privativas do primeiro as que devam ser exercidas perante o Tribunal
Pleno e as demais que a lei definir.

§ 2 - Os Promotores de Justiça e, sendo o caso, os Curadores, exercerão
originàriamente as atribuições do Ministério Público na primeira instância, res-
salvada ao procurador Geral a faculdade de avocação.

§ 32 Os membros do Ministério Público estadual poderão exercer também
as atribuições do Ministério Público da União que lhes forem delegadas na for-
ma da lei federal, ou resultarem de convênio.

§ 49 - No conflito de atribuições conferidas ao mesmo órgão, inclusive as
decorrentes de representação, assistência ou patrocínio legal e as resultantes de
delegação ou convênio, a lei regulará qual deva ser prioritàriamente exercida
pelo titular, atendida a prevalência, sucessivamente, dos interêsses da Justiça
Criminal, dos interêsses institucionais sôbre os individuais e, entre êstes, dos da
parte menos protegida.

Art. 162 - A lei de organização do Ministério Público disporá sôbre os ser-
viços da Procuradoria Geral e o respectivo quadro de pessoal, bem como sôbre
a movimentação das verbas consignadas ao Ministério Público.

CAPÍTULO VIII

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Seção 1

Disposições Preliminares

Art. 163 - O Município será organizado em lei complementar estadual.

Parágrafo único - O Distrito é unidade do Município.

Art. 164 . A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade.
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O Distrito designar-se-á pelo nome da respectiva sede, que terá a categoria de
Vila.

Parágrafo único - Os topônimos que contarem mais de 15 (quinze) anos só
poderão ser alterados mediante lei complementar estadual precedida de resolu-
ção aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, e da con-
sulta prévia à população interessada.

Art. 165 - Além dos requisitos estabelecidos na lei complementar federal,
são condições essenciais para a criação de Município a existência na sede de:

- 400 (quatrocentas) moradias, pelo menos;

li - edifícios com capacidade e condições para o Govêrno Municipal, escola
pública, pôsto sanitário, matadouro, culto religioso, bem como cemitério.

§ 1 9 - A prova dos requisitos enumerados neste artigo far-se-á pelo pro-
cesso estabelecido na lei complementar.

§ 29 - Satisfeitos os requisitos, é obrigatória a criação do Município, res-
peitadas as condições de sobrevivência do Município remanescente.

Art. 166 - O Município nóvo será solenemente instalado na primeira reu-
nião da Câmara Municipal, que será realizada nos 60 (sessenta) dias seguintes à
diplomação do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.

Parágrafo único - Os mandatos eletivos da primeira administração coinci-
dem com os da mesma natureza, ainda que importem redução do prazo comum.

Art. 167 - Por voto da maioria absoluta das respectivas Câmaras e consulta
prévia às populações diretamente interessadas, forma da lei complementar, po-
derão os Municípios modificar os seus limites, mediante acôrdo aprovado em
resolução da Assembléia Legislativa.

Art. 168 - É facultado ao Município, pelo voto de 213 (dois terços) dos
membros da Câmara, requerer à Assembléia Legislativa sua anexação a outro.

§ 1 - A Assembléia Legislativa, depois de ouvir, em consulta prévia, os
órgãos locais e as populações diretamente interessadas, na forma da lei com-
plementar estadual, determinará a inclusão do pedido no projeto de revisão ad-
ministrativa do Estado.

§ 2 9 A lei complementar estadual disciplinará outros casos de extinção do
Município.icípio.

Art. 169 - Nas hipóteses de criação, alteração de divisas e extinção de Mu-
nicípios, a lei complementar estadual regulará o destino dos bens públicos exis-
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tentes nas áreas deslocadas e disporá sóbre os direitos e obrigações a elas relati-
vas.

Art. 170 - É vedado ao Município, além do que dispõe a Constituição Fe-
dera 1:

- desviar qualquer parte de suas rendas;

II - remunerar, ainda que temporàriamente, servidor federal ou estadual,
exceto quando existir acôrdo ou convênio com a União, com o Estado ou com
outra entidade;

III - permitir que oficinas e jornais de sua propriedade imprimam publica-
ções de natureza partidária ou que estações de radiodifusão e televisão, nas
mesmas condições, promovam divulgação daquela natureza, ressalvada a pro-
paganda em horário organizado pela Justiça Eleitoral;

IV - contrair empréstimos externos e realizar operações e acôrdos da
mesma natureza, sem a prévia autorização do Senado Federal;

V - realizar operações de crédito ou autorizar despesas que contrariem as
normas gerais de direito financeiro federal e a legislação estadual.

Art. 171 - A lei estadual disporá sôbre a fiscalização financeira e orçamen-
tária da administração municipal pelo Tribunal de Contas.

Parágrafo único - O Prefeito, um terço dos Vereadores ou 100 (cem) con-
tribuintes do Município poderão convocar um técnico do órgão mencionado
neste artigo para exame de administração financeira local na forma da lei com-
plementar de organização municipal.

Art. 172 - O Estado prestará assistência técnico-administrativa ao Municí-
pio que a solicitar.

Art. 173 - As condições essenciais para a criação do Distrito e do Subdus-
trito serão fixadas na lei complementar estadual.

Parágrafo único - O Distrito será instalado pelo Juiz de Paz eleito, coinci-
dindo o seu mandato, com o dos demais titulares dos outros Distritos.

Art. 174 - O Governador do Estado, dentro de 10 (dez) dias da promulga-
ção da lei, dará ciência dos Municípios, Distritos e Subdistritos que tenham sido
criados à Justiça Eleitoral, que fixará a data das eleições respectivas.
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Seção II

Da Câmara Municipal

Art. 175 - A administração do Município, em sua função deliberativa com-
pete à Câmara Municipal.

Parágrafo único - O número de Vereadores será ímpar, limitado o mínimo
a 9 (nove) e o máximo a 21 (vinte o um), guardando-se proporcionalidade com o
eleitorado do Município, na forma da lei complementar federal.

Art. 176 - São condições de elegibilidade para Vereador:

- ser brasileiro (Constituição Federal, art. 140 - 1 e II)

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ter idade superior a 18 (dezoito) anos.

Art. 177 - A Câmara Municipal reunir-se-á, na sede do Município, pelo
menos por 2 (dois) períodos, ordinàriamente, durante o ano.

§ 1? - No primeiro periodo de reuniões, que se realizará até O (lia 15 de
março, a Câmara Municipal tomará contas do Prefeito e no segundo, que se ini-
ciará na última quinzena de setembro, votará o orçamento até o dia 30 (trinta) de
novembro.

§ 2'- - Reunir-se-á a Câmara, extraordinàríamente quando convocada com
prévia declaração de motivos, pelo seu Presidente, por solicitação do Prefeito ou
por 113 (um terço) dos Vereadores.

Art. 178 - A Mesa da Câmara será eleita, anualmente na instalciçio do pri-
meiro período de reuniões, por voto secreto.

§ 1'- - Enquanto não fôr eleito o nôvo Presidente, os trabalhos da Câmara
serão dirigidos pela Mesa da sessão legislativa anterior.

§ 2 - No primeiro ano de cada legislatura, a posse dos Vereadores e a
eleição dos membros da Mesa dar-se-ão perante o Juiz de Direito.

§ 3' - No caso de vacância de todos os cargos riu Mesa, o Vereador mais
idoso assumirá a Presidência até nova eleição, a qual se iealizará, dentro de 30
(trinta) dias a contar da vacância.

Ari. 179 - Serão remunerados os Vereadores da Capital e dos Municípios
com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes, dentro dos liriiites e cri-
térios fixados na lei complementar federal.



265

Art. 180 - Os Vereadores não poderão:

- desde a expedição do diploma;

a) firmar e manter contrato com emprêsas concessionárias de serviço pú-
blico municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar cargo, função, emprêgo ou comissão nas mencionadas emprê-
sas;

li - desde a posse:

- ser proprietários, diretores ou conselheiros de emprêsa que goze de fa-
vor do Município ou que com êste mantenha contrato de qualquer natureza.

Art. 181 - Perderá o mandato o Vereador:

- que infringir qualquer das proibições do artigo anterior;

II - cujo procedimento fôr declarado incompatível com o decôro da ve-
reança;

III - que deixar de comparecer a 2 (dois) períodos consecutivos de reuniões
ou a 3 (três) reuniões extraordinárias, em cada sessão legislativa, salvo impedi-
mento por enfermidade, licença ou outro motivo expresso no Regimento Inter-
no,

IV - que fór privado dos direitos políticos.

12 - Nos casos dos ítens 1 e III dêste artigo, a perda do mandato será de-
cretada pela maioria absoluta da Câmara Municipal, mediante provocação de
qualquer de seus membros, de sua Mesa ou de Partido Político.

§ 2 - No caso do item IV, a perda será automática e declarada pela res-
pectiva Mesa.

§ 32 - Será suspenso o mandato do Vereador que sofrer condenação cri-
minal, enquanto durarem os efeitos desta.

§ 49 - A lei complementar estadual poderá consignar outros impedimen-
tos, além dos indicados no art. 180, itens 1 e II, e prever outros casos de perda do
mandato.

Art. 182 - Nos casos de vaga ou de licença de Vereador, disciplinado no
Regimento Interno, observado o que dispõe o art. 38, § 1, da Constituição Fe-
deral, será convocado o respectivo suplente.
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Art. 183 - Compete à Câmara Municipal deliberar sõbre tudo que diz res-
peito ao peculiar interêsse do Município, notadamente a decretação e a arreca-
dação dos tributos de sua competência, a aplicação de suas rendas e a organiza-
ção dos serviços públicos locais.

Parágrafo único - Será respeitada a independência dos vereadores, no
exercício do mandato, por suas opiniões e votos.

Art. 184 - As deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria
de votos, presentes mais da metade dos seus membros.

Parágrafo único - O resumo da ata das reuniões da Câmara Municipal será
publicado obrigatóriamente na imprensa local, onde houver, ficando responsá-
vel pela falta da publicação o Secretário da Mesa.

Art. 185 - A iniciativa de lei municipal ou postura caberá ao Prefeito, ao
Vereador e às Comissões da câmara Municipal.

§ 1 - A Mesa da Câmara poderá transformar em projetos de lei proposi-
ções que lhe forem encaminhadas por entidades técnicas, culturais e representa-
tivas de classes.

§ 20 - É da competência exclusiva do Prefeito a iniciativa das leis que dis-
ponham sóbre matéria financeira e orçamentária, criem empregos, cargos e fun-
ções públicas, aumentem os vencimentos ou a despesa pública, ressalvada a
competência da Câmara Municipal no que concerne aos respectivos serviços
administrativos.

§ 32 - Os projetos de lei do Prefeito, por sua solicitação, serão discutidos e
votados em 30 (trinta) dias, excluídos os referentes a codificações locais.

§ 4? - Findo êsse prazos, em deliberação, considerar-se-á aprovado o
projeto remetido.

§ 59 Cabe exclusivamente ao Prefeito a iniciativa de lei sóbre alienação,
doação, permuta ou empréstimo de imóveis do Município.

Art. 186 - Só pelo voto 213 (dois terços) de seus membros poderá a Câ-
mara Municipal:

- conceder isenção e subvenções para serviços de interêsse público;

II - decretar a perda de mandato de Vereador, no caso do art. 181 - II;

tU - perdoar dívida ativa nos casos de calamidade pública e de comprova-
da pobreza do contribuinte;
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IV - aprovar empréstimos, operações de crédito e acôrdos externos, de
qualquer natureza, dependentes de autorização do Senado Federal, além de ou-
tras matérias fixadas na lei complementar estadual.

Art. 187 - O Prefeito ou o Vice-Prefeito poderá comparecer, sem direito de
voto, ás reuniões da Câmara Municipal, sendo o seu comparecimento obrigató-
rio, quando fór convocado para prestar esclarecimentos ou informações.

Art. 188 - O projeto de lei aprovado pela Câmara será enviado ao Prefeito,
que aquiescendo, o sancionará, dentro de 10 (dez) dias úteis.

§ 1 - Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional
ou contrário ao interêsse local, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 10
(dez) dias úteis, contados daquele em que o receber, comunicando ao Presidente
da Câmara, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, os motivos do veto.

§ 2 - Se a Câmara não estiver reunida, o Prefeito fará comunicação por
ofício, no mesmo prazo, e a divulgará, de acôrdo com os recursos locais.

§ 32 - O veto parcial sàmente poderá abranger o texto do artigo, parágra-
fo, item, número e alínea ou letra.

§ 49 - Decorridos os 10 (dez) dias úteis, o silêncio do Prefeito importará
sanção.

§ 5° - Considerar-se-á rejeitado o veto, se o projeto obtiver o voto de 2/3
(dois terços) dos Vereadores presentes em escrutínio secreto.

§ 6 - Nos casos dos § 42 e 52, se o Prefeito deixar de promulgar a lei,
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o Presidente da Câmara Municipal, em
igual prazo, promulgá-la-á, ordenando a sua publicação.

§ 72 - Considerar-se-á mantido o veto que não for apreciado pela Câmara
Municipal dentro dos 90 (noventa) dias seguintes à sua comunicação.

Art. 189 - A elaboração do orçamento municipal obedecerá ás normas ge-
rais de direito financeiro e à legislação estadual aplicável.

§ 1 9 - O orçamento municipal será publicado em folheto e distribuído às
autoridades, entidades culturais, organizações de classe e remetido aos Secretá-
rios de Estado da Fazenda e do Interior, e ao Tribunal de Contas, enviando-se
cópia ao Promotor de Justiça da Comarca, para fins de direito.

§ 2 - O Tribunal de Contas representará contra o servidor municipal que
não adotar as providências determinadas neste artigo.

Art. 190 - 0 Município poderá criar o cargo de Auditor para fiscalizar a
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administração financeira, a execução orçamentária, e as contas do govêrno local,
sem prejuízo do disposto no art. 171, e seu parágrafo único.

§ 1- - Criado em lei municipal o cargo de Auditor Financeiro e Orçamentá-
rio para a fiscalização das contas da administração local, seu preenchimento far-
se-á mediante concurso público de títulos e de provas, perante banca examina-
dora presidida por representante do Tribunal de Contas, exigindo-se, para ins-
crição nesse concurso, o diploma de curso superior de ciências contábeis.

§ 29 - Caberá ao Auditor, entre outras funções, assessorar a Câmara Muni-
cipal no exame das contas do Prefeito.

Seção III

Do Prefeito e do Vice-Prefeito

Art. 191 - A administração do Município será exercida, na sua função exe-
cutiva, pelo Prefeito.

Parágrafo único - São condições de elegibilidade para Prefeito e Vice-
Prefeito:

- ser brasileiro (Constituição Federal, 140 - 1 e II);

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ser maior de 21 (vinte e um) anos;

IV - contar, pelo menos, 2 (dois) anos de domicílio eleitoral no Estado du-
rante os últimos 4 (quatro) anos, ou um ano de domicílio eleitoral no Município,
durante os últimos 2 (dois) anos.

Art. 192 - O Prefeito prestará compromisso e tomará posse perante a Câ-
mara Municipal, na reunião subseqüente à da instalação (lesta, OU nos 10 (dez)
dias seguintes.

§ 1' - Se a Câmara não estiver instalada ou se deixar, por qualquer motivo,
de reunir-se para dar posse, o Prefeito empossar-se-á decorrido aquéle prazo e
nos 8 (oito) dias que se seguirem, perante o Juiz de Direito.

§ 2-' - No caso de vaga, ausência ou impedimento do Juiz de Direito da
Comarca, a posse será dada pelo seu substituto legal.

§ 39 - O Vice-Prefeito tomará posse no mesmo prazo e na forma Prescrita
neste artigo.
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§ 4 - Se, no prazo de 30 (trinta) dias, o Prefeito ou o Vice-Prefeito não ti-
ver tomado posse, a Câmara Municipal decretará a vacância do cargo, salvo mo-
tivo de fôrça maior, reconhecido pelo Juiz de Direito ou pela própria Câmara.

Art. 193 - Substitui o Prefeito, em caso impedimento, e sucede-lhe no de
vaga, o Vice-Prefeito com êle registrado e eleito.

§ 1 - Em caso de impedimento ou de vaga nos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, serão sucessivamente chamados ao exercício das funções o Presidente,
Vice-Presidente e o Secretário da Câmara Municipal.

§ 2 - Quando a vaga se verificar nos 3 (três) primeiros anos do mandato,
proceder-se-á a nova eleição, 60 (sessenta) dias depois de aberta a última vaga,
mediante comunicação da ocorrência ao Tribunal Regional Eleitoral, que fixará a
data da realização do pleito.

Art. 194 - O prefeito residirá na sede do Município, dêle não podendo au-
sentar-se, sem prévia licença da Câmara Municipal, por mais de 20 (vinte) dias
consecutivos.

Art. 195 - Não haverá Vice-Prefeito no Município da Capital e nos Municí-
pios considerados estâncias hidrominerais ou nos declarados do interêsse da se-
gurança Nacional.

Seção IV

Das Atribuições do Prefeito

Art. 196 - Compete ao Prefeito:

- representar o Município;

II - propor leis municipais ou posturas, nos casos previstos nesta Consti-
tuição e em lei complementar;

III - executar as leis e as resoluções da Câmara Municipal;

IV - apresentar em cada ano à Câmara Municipal, na forma da lei, a pro-
posta orçamentária para o exercício seguinte;

V - prestar contas da administração à Câmara Municipal até o dia 15 (quin-
ze), de março de cada ano;

VI - publicar, nos prazos previstos na lei estadual, por editais e pela im-
prensa local, onde houver, as leis, resoluções, orçamento, tabelas de impostos
e lançamentos para cada exercício e mensalmente o balancete da receita e des-
pesa, com a relação dos pagamentos realizados;
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VII - manter e zelar o patrimônio do Município;

VIII - sancionar e promulgar, dentro de 10 (dez) dias úteis, contados do re-
cebimento, os projetos de lei, ou vetá-los, devolvendo-os à Câmara;

IX - prestar, quando solicitado por Vereador através da Câmara Municipal,
informações sôbre atos da administração.

X - expedir certidões, quando requeridas, sôbre qualquer assunto proces-
sado ou arquivado na Prefeitura;

Xl - nomear e demitir servidores públicos, de acôrdo com a lei comple-
mentar estadual e segundo os preceitos da lei municipal;

Xli - providenciar o que fôr de interésse do município, na forma prevista
nesta Constituição e nas leis de Estado;

XIII - comparecer, espontãneamente, perante a Câmara Municipal ou
qualquer de suas Comissões, para solicitar providências e, obrigatàriarnente,
quando fôr convocado para prestar informações sôbre assunto prèviamente de-
terminado.

§ 1 9 - A lei complementar de organização municipal especificará outras
atribuições do Prefeito do Município.

§ 2 - O Prefeito elaborará o plano de aplicação e promoverá a prestação
de contas de que trata o art. 13 § 59, da Constituição Federal, quando fôr o caso.

§ 39 - Nos Municípios de mais de cinqüenta mil habitantes, o Prefeito, au-
torizado por lei municipal, poderá delegar a coordenação e a supervisão geral
dos serviços locais a engenheiro ou a técnico de administração pública de notó-
ria competência, escolhido mediante aprovação prévia da Câmara Municipal e
admitido por contrato ou provimento de cargo em comissão.

Seção V

Da Responsabilidade do Prefeito

Art. 197 - Perderá o cargo o Prefeito que fôr condenado por crime de res-
ponsabilidade, sofrer privação dos direitos políticos ou praticar as seguintes in-
frações político -administrativas;

- impedir o funcionamento regular da Câmara,

li - atentar contra o gôzo e o exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais;
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III - faltar à probidade na administração municipal e em outros setores de
serviços públicos vinculados ao Município;

IV - violar a lei orçamentária municipal;

V - descumprir as decisões judiciárias e as leis relativas à administração lo-
cal;

VI - praticar irregularidade na prestação de contas de forma que fique ca-
racterizado o emprêgo ilícito dos dinheiros públicos;

VII - utilizar, em proveito próprio ou de terceiros os bens públicos do Mu-
nicípio;

VIII - obstar ao exame de livros e documentos constantes do arquivo da
Prefeitura, bem como à verificação de obras e serviços municipais por Comissão
de Inquérito da Câmara, regularmente instituída, ou órgão competente da admi-
nistração estadual;

IX - desatender, sem justo motivo, às convocações ou pedidos de informa-
ções da Câmara;

X - retardar ou omitir a publicação de leis e atos sujeitos a essa formalida-
de;

Xl - deixar de apresentar à Câmara a proposta orçamentária;

XII -omitir-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interêsses do Municí-
pio;

XIII - ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido, ou
afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara;

XIV - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decôro do car-
go.

Parágrafo único - A lei complementar de organização municipal discipli-
nará o processo de perda do mandato do Prefeito.

Art. 198 - Sõmente pelo voto da maioria absoluta de seus membros e me-
diante escrutínio secreto, poderá a Câmara Municipal decretar a perda do man-
dato do Prefeito ou do Vice-Prefeito.

Art. 199 - Suspende-se o mandato do Prefeito ou do Vice-Prefeito por
motivo de condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos.
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Seção VI

Da Administração Regional e Local

Art. 200 - O Estado poderá criar, em determinada área de seu território,
Região de Administração Estadual, com finalidades administrativas, tendo em
vista a maior eficiência do serviço público.

Parágrafo único - A área mencionada neste artigo, com população nunca
inferior a 100.000 (cem mil) habitantes, deverá abranger 3 (três) Municípios, no
mínimo.

Art. 201 - A Região da Administração Estadual será organizada em decreto
do Governador do Estado, ouvido o Conselho Estadual do Desenvolvimento, e
nêle se determinarão o território, as bases da coordenação regional dos serviços
públicos e a respectiva sede, além de outras providências.

§ 1 - O Administrador Regional e seus auxiliares diretos serão nomeados
em comissão, pelo Governador do Estado.

§ 20 - O Conselho Regional, eleito pelos Prefeitos e Vereadores do respec-
tivo território, apresentará sugestões, debaterá os problemas da administração
regional e fiscalizará as atividades desta.

§ 3 - Se não for escolhido o Conselho Regional ria forma do Parágrafo
anterior, a Assembléia Legislativa elegerá os respectivos membros.

§ 4 - O exercício da função de Conselheiro é gratuito e considerado servi-
ço público relevante.

Art. 202 A Região (te Administrayo Estadual, após 3 (três) anos de fun-
cionamento, poderá ser organizada em lei, de iniciativa do Governador do Esta-
do, mantido sempre o princípio da nomeação, em comissão, do Administrador
Regional e de seus auxiliares.

Art. 203 - Os Municípios poderão associar-se, mediante convênio, para ex-
plorar, sob planelarnento, os serviços de interêsse comum, de forma perma-
nente ou transitória, ria forma da lei complementar de organização municipal.

§ 1 - No convênio serão sempre previstos a Superintendência Regional,
como órgão executor, e um Conselho Fiscal.

- Poderá ser disciplinada no convénio a participação do órgão da
União ou do Estado, na forma da lei complementar.

Art. 204 - Em cada Distrito existirá, criado por lei, o Conselho Distrital da
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Comunidade, que deverá colaborar na fiscalização e no bom andamento dos
serviços públicos.

§ 1 - O Conselho será composto de 5 (cinco) membros escolhidos, sob
critério proporcional, pelos dirigentes dos partidos políticos do Município, cujos
candidatos tenham sido votados no Distrito.

§ 2 - Os dirigentes partidários enviarão o nome dos escolhidos ao Secre-
tário de Estado do Interior, que publicará as respectivas relações no órgão oficial
do Estado, para a instalação do Conselho.

§ 3 - O exercício do cargo de Conselheiro Distrital será gratuito e consi-
derado serviço relevante.

Art. 205 - O Município poderá atribuir funções ao Conselho, nos têrmos da
lei complementar de organização municipal.

Art. 206 - O Prefeito poderá ser auxiliado por Subprefeitos distritais, na
forma da lei municipal.

§ 1 9 - Os Subprefeitos serão nomeados pelo Prefeito depois de aprovada
sua escolha pela Câmara Municipal.

§ 2 - Onde houver Conselhos Distritais da Comunidade, o Subprefeito
será o seu Presidente.

§ 39 - O cargo de Subprefeito não será remunerado, considerando-se o
seu exercício serviço público relevante.

Art. 207 - Para efeito do disposto nesta seção, os Subdistritos urbanos se-
rão considerados Distritos nos Municípios com mais de 100 (cem) mil habitantes.

Seção VII

Da Intervenção no Município

Art. 208 - O Estado não intervirá no Município, salvo quando:

a) verificar-se impontualidade no pagamento de empréstimos por êle ga-
rantido;

b) deixar o Município de pagar por 2 (dois) anos consecutivos a dívida fun-
dada;

cl não prestar a administração municipal as contas na forma determinada
no art. 196, itens V e VI desta Constituição e na lei estadual.
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Art. 209 - A intervenção dependerá de lei, na qual se especificarão a am-
plitude, a duração e as condições em que deverá ser executada.

Parágrafo único - A iniciativa da intervenção caberá ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Contas ou a um têrço no mínimo, dos membros da Câ-
mara Municipal, mediante representação fundamentada à Assembléia Legislati-
va.

Art. 210 - O Governador nomeará o Interventor no Município, expedindo
as instruções de acôrdo com a lei de intervenção.

Art. 211 - Cessados os motivos da intervenção, as autoridades municipais,
afastadas em conseqüência dela, voltarão ao exercício de seus cargos, sem pre-
juízo da apuração legal de responsabilidade.

Parágrafo único - Por intermédio do Governador do Estado, o Interventor
no Município prestará contas de seus atos à Assembléia Legislativa.

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS

Art. 212 - O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua com-
petência, em sua plenitude, não só os direitos e garantias individuais que a
Constituição Federal reconhece e confere a nacionais e estrangeiros, mas tam-
bém Outros quaisquer decorrentes do regime e dos princípios que adota.

TÍTULO III

DA ORDEM ECONÕMICA E SOCIAL

Art. 213 - O Estado orientará a atividade econômica que lhe couber sob
a inspiração do bem comum e da justiça social, com base nos seguintes princí-
pios:

- liberdade de iniciativa;

II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana;

III - função social da propriedade;

IV - harmonia e solidariedade entre os fatôres de produção;

V - desenvolvimento econômico.
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Art. 214 - O Estado estabelecerá plano de aproveitamento das terras públi-
cas, colonizando-as em globo ou por lotes ou mediante cessão ou alienação, até
250 (duzentos e cinqüenta) hectares, a quem outras não tiver para cultivar.

§ 12 - Qualquer alienação de terras públicas com área superior a 250 (du-
zentos e cinqüenta) hectares dependerá de lei especial, ressalvado o disposto no
art. 164, parágrafo único da Constituição Federal.

§ 22 - O Estado assegurará a legitimação de posse e a preferência à aquisi-
ção de até 100 (cem) hectares de terras públicas, nos têrmos da lei federal,
àqueles que as tornarem produtivas com o seu trabalho e de sua família.

Art. 215 - Às emprêsas privadas compete, preferencialmente, com o estí-
mulo e o apoio do Estado, organizar e explorar as atividades econômicas.

§ 12 - Sômente para suplementar a iniciativa privada, o Estado organizará
e explorará diretamente atividade econômica.

§ 22 - Na exploração pelo Estado da atividade econômica, as emprêsas pú-
blicas, as autarquias e as sociedades de economia mista reger-se-ão pelas nor-
mas aplicáveis às empresas privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho e
das obrigações.

Art. 216 - O Estado estabelecerá plano de assistência social aos que dela
necessitarem, com a colaboração dos Municípios.

Art. 217 - É obrigatória a assistência à maternidade, à infância e à adoles-
cência, tornando o Estado efetiva essa assistência mediante órgãos especializa-
dos e fundações que instituirá.

Art. 218 - O Estado prestará aos servidores civis dos órgãos da administra-
ção direta, descentralizada ou autônoma, os benefícios e serviços de previdência
social através de instituto central de assistência, seguro e previdência, organiza-
do na forma da lei.

Parágrafo único - A prestação de benefcios poderá estender-se aos sevi-
dores do Município.

Art. 219 - Os Municípios assegurarão, obrigatôriamente, os benefícios da
previdência e assistência social aos seus servidores.

Art. 220 - O Estado promoverá o desenvolvimento econômico-social, me-
diante o planejamento de suas atividades, ajustado ao sistema nacional de pla-
nejamento e em articulação com os Municípios e com os órgãos competentes da
União.

Art. 221 - A ação governamental orientar-se-á segundo um sistema esta-
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dual de planejamento na forma que a lei estabelecer, para a formulação de pia-
nos e programas em nível geral, setorial e regional, de duração anual ou plurie-
nal.

Parágrafo único - O Conselho Estadual do Desenvolvimento, sob a presi-
dência do Governador, é o órgão central de planejamento e coordenação das
atividades que visem ao desenvolvimento económico-social do Estado.

Art. 222 - O Estado, na forma da lei, incentivará a política agrícola de defe-
sa das reservas florestais e de combate à erosão.

Art. 223 - A lei disporá sôbre a política de assistência social e económica,
as populações cujas áreas foram ou venham a ser inundadas pelos reservatórios,
destinando-lhes a quota compensatória prevista no art. 28, parágrafo único, letra
a, da Constituição Federal.

Art. 224 - O Estado promoverá política económica de incentivo à industria-
lização das riquezas do subsolo, visando a mobilizar recursos para o seu desen-
volvimento.

TÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

Art. 225 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola e,
assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no principio da uni-
dade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana.

Ari. 226 - Respeitadas as diretrizes e bases fixadas pela União, cabe ao
Conselho Estadual de Educação, entre outras atribuições, planejar e supervisio-
nar, na forma da lei, a organização e o funcionamento do sistema estadual de
ensino nos seus diferentes graus e ramos.

Parágrafo único - Os membros do Conselho Estadual de Educação serão
nomeados pelo Governador do Estado, depois de aprovada a escolha pela As-
sembléia Legislativa, por um período de 6 (seis) anos, cessando de 2 (dois) em 2
(dois) anos o mandato de um térço dos Conselheiros.

Art. 227 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas:

- o ensino primário sômente será ministrado na língua nacional;

II - o ensino, dos 7 (sete) aos 14 (quatorze) anos, é obrigatório para todos e
gratuito nos estabelecimentos primários oficiais;

111 - o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito para
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quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência
de recursos, devendo o Poder Público, sempre que possível, substituir o regime
de gratuidade pelo de concessão de bôlsas de estudo, exigido o posterior reem-
bôlso no caso de ensino de grau superior;

IV - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio, sendo ministra-
do de acôrdo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por êle, se fôr ca-
paz, ou por seu representante legal ou responsável;

V - o provimento dos cargos iniciais e finais das carreiras do magistério de
grau médio e superior será feito sempre mediante prova de habilitação, consis-
tindo em concurso público de provas e de títulos quando se tratar de ensino ofi-
cial;

VI - haverá, no sistema de ensino, obrigatôriamente, serviços de assistên-
cia educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência
escolar;

VII - é assegurada a liberdade de cátedra;

VIII - a formação moral e cívica será obrigatória nos currículos dos diver-
sos graus e ramos;

IX - o ensino técnico elementar será incrementado como complemento do
curso primário;

X - a distribuição do livro didático far-se-á através de bibliotecas ou de
outros meios que o Estado estabelecer;

XI - serão mantidos pelo Estado serviços de orientação educativa;

XII -o Estado promoverá a educação de excepcionais, segundo a natureza
das deficiências, dando preferência à sua execução através de convênio com en-
tidades particulares.

Art. 228 - O Poder Público ministrará o ensino nos seus diferentes graus.

Parágrafo único - Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à ini-
ciativa particular, que merecerá o amparo técnico e financeiro do Poder Público,
através da concessão de bôlsas de estudo.

Art. 229 - As emprêsas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a
manter, pela forma que a lei estabelecer, o ensino primário gratuito para seus
empregados e para os filhos dêstes.

Parágrafo único - As emprêsas comerciais e industriais são ainda obriga-
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das a ministrar, em cooperação com o Estado ou o Município, aprendizagem
para os seus trabalhadores menores.

Art. 230 - O amparo à cultura é dever do Estado.

Art. 231 - As ciências, as letras e as artes são livres.

Parágrafo único - Ficam sob a proteção especial do Poder Público os do-
cumentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, ou dotados de par-
ticular beleza, e os monumentos e paisagens naturais notáveis bem como as ja-
zidas arqueológicas, para cuja preservação o Estado adotará as medidas e man-
terá os serviços adequados, em cooperação com os órgãos federais ou munici-
pais correspondentes.

Art. 232 - As conferências de natureza científica ou literária, os recitais de
arte são isentos de quaisquer tributos estaduais, na forma da lei.

Art. 233 - O Estado, tendo em vista as peculiaridades regionais o as carac-
terísticas de grupos sociais, promoverá a expansão dos cursos de ensino técni-
co-industrial, agrícola e comercial.

Parágrafo único - O ensino de que trata o artigo será ministrado gratuita-
mente ou através de bolsas de estudo na forma da lei.

Art. 234 - A lei organizará o sistema estadual de desportos.

TÍTULO V

DA SAÚDE PÚBLICA

Art. 235 - O Estado, através de Código Estadual, Promoverá as medidas
necessárias em favor da saúde pública.

Parágrafo único - O planejamento administrativo neste setor integrará os
órgãos oficiais, voluntários e particulares.

Art. 236 - A legislação adotará aos seguintes princípios e normas, de pro-
teção à saúde:

- defesa contra as endemias;

II - manutenção de serviços contra os efeitos das inundações e das sêcas;

III - assistência médico-hospitalar;

IV - policiamento das condições sanitárias;
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V - fiscalização do comércio e da produção de alimentos;

VI - fiscalização do comércio e da preparação dos produtos farmacêuticos;

VII - inclusão de medidas de proteção à saúde em todos os planos gover-
namentais.

Art. 237 - O Estado promoverá e incentivará a pesquisa e as atividades
tecnológicas de interêsse da saúde pública.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 238 - O mandato do Governador e o do Vice-Governador do Estado,
eleitos a 3 de outubro de 1965, findarão em 15 de março de 1971.

Art. 239 - O servidor que já tiver satisfeito, ou vier a satisfazer até 15 de
março de 1968, as condições necessárias para a aposentadoria, nos têrmos da
legislação vigente na data da Constituição Federal, aposentar-se-á com os di-
reitos e vantagens previstos naquela legislação.

Art. 240 - São estáveis os atuais servidores do Estado e dos Municípios, da
administração centralizada ou autárquica que, na data da promulgação da Cons-
tituição Federal, contavam, pelo menos, 5 (cinco) anos de serviço público.

Parágrafo único - Dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da pro-
mulgação desta Constituição, o Poder Executivo remeterá à Assembléia Legisla-
tiva projeto de lei dispondo sobre a apuração das condições e tempo de serviço
público dos servidores estaduais, para aplicação do art. 177, § 2 9 da Constituição
Federal, e regulando a concessão de estabilidade a servidores estaduais admiti-
dos antes de 27 de outubro de 1965.

Art. 241 - O Estado e os Municípios assegurarão ao ex-combatente da Fôr-
ça Expedicionária Brasileira, da Fôrça Aérea Brasileira, da marinha de Guerra e
Marinha Mercante do Brasil, que tenha participado efetivamente de operações
bélicas na Segunda Guerra Mundial, os direitos consignados na Constituição Fe-
deral.

Art. 242 - Os impedimentos e a proibição de exercicio de atividade políti-
co-partidária não se aplicam, nos têrmos da Constituição Federal, aos Ministros
do tribunal de Contas do Estado que estejam no exercício de funções legislativas
ou que hajam sido eleitos titulares ou suplentes no pleito de 15 de novembro de
1966.

Art. 243 - A redução da despesa de pessoal do Estado ou dos Municípios,
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prevista no art. 66, § 42 , da Constituição Federal, deverá efetivar-se até 31 de de-
zembro de 1970, excluindo-se da limitação estabelecida os créditos especiais ou
extraordinários vigentes em 15 de março de 1967.

Art. 244 - Fica assegurada a vitaliciedade aos professôres catedráticos e
titulares de oficio de justiça nomeados até 15 de março de 1967, assim corno a
estabilidade de funcionários já amparados pela legislação anterior.

Art. 245 - É respeitado o mandato em curso dos Prefeitos de Municípios
cuja investidura deixou de ser eletiva por fôrça da Constituição Federal e, nas
mesmas condições, o dos eleitos, a 15 de novembro de 1966.

Art. 246 - Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Juizes
de Paz, que forem eleitos em 15 de novembro de 1970, findarão em 31 de de-
zembro de 1972 (art. 16, da Constituição Federal).

Art. 247 - É extinto o cargo de Juiz Municipal.

Parágrafo único - Os Juizes Municipais ficam transformados em segundos
Juizes de Direito para todos os efeitos, continuando a servir nas Varas e Comar-
cas onde funcionam, na forma da lei.

Art. 248 - No preenchimento das primeiras vagas que se abrirem após a
vigência desta Constituição, o Tribunal de Justiça cuidará de alcançar a igualda-
de e a alternação estabelecidas no art. 133. § 2 9 desta Constituição.

Parágrafo único - Atingida essa igualdade, a vaga alternativa será preen-
chida inicialmente por advogado.

Ari. 249 - O Govêrno do Estado manterá a Comissão do Desenvolvimento
do Vale do Jequitinhonha como órgão encarregado de elaborar e executar o
plano de desenvolvimento sócio-económico da região.

Art. 250 - Enquanto não se elaborar o orçamento plurienal de investimen-
to, previsto no art. 61, § 5, no qual serão prioritáriamente incluídos, ficam man-
tidos nos têrmos das normas instituidoras, os recursos destinados à Comissão
de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha e ao incentivo e ao amparo à
pesquisa científica e tecnológica, a cargo de Fundação ou Universidade apare-
lhada.

Art. 251 - É mantido o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais (IPSEMG) corno órgão de assistência, seguro e previdência so-
cial dos servidores públicos civis o qual deverá ser reestruturado a fim de preen-
cher os devidos fins nos têrmos e condições da respectiva lei de organização.

Art. 252 - Enquanto no fór sancionada a lei complementar de organização
municipal, ao Município é vedado contrair empréstimos cujos serviços de juros e
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amortização absorvam mais da quarta parte da média da arrecadação dos 3
(três) últimos anos, levando-se em conta, para o cálculo, a renda líqüida prová-
vel dos serviços de caráter produtivo, quando o empréstimo se destinar a sua
execução.

Art. 253 - Considerar-se-á como de efetivo exercício, nas condições que
a lei determinar, sem entretanto admitir-se qualquer ressarcimento pecuniário, o
período compreendido entre o ingresso do servidor no serviço público estadual
e a data de 15 de março de 1967, descontados apenas os afastamentos decor-
rentes de licença para tratar de interêsses particulares.

Art. 254 - A alienação de bens do Estado e dos Municípios será regulada
em lei complementar estadual.

Art. 255 - É obrigatória a concorrência pública para alienação e locação de
bens do Estado e do Município.

Ari. 256 - Obedecendo-se aos limites determinados em lei, serão feitas:

- em concorrência pública, ou administrativa, as concessões de serviços
públicos estaduais ou municipais;

li - por administração ou concorrência administrativa ou pública, as execu-
ções de obras do Estado ou do Município.

Art. 257 - Fica prorrogado por um, dois e três anos o mandato de cada têr-
ço dos atuais membros do Conselho Estadual de Educação, cessando o período
respectivo em 31 de dezembro de 1968, 1970 e 1972.

Art. 258 - As Fundações Educacionais estarão sujeitas, pedagógica mente,
ao Conselho Estadual de Educação e, administrativamente, aos respectivos Con-
selhos de Curadores, de nomeação do Governador do Estado, pela forma e pra-
zo estabelecidos em lei.

Art. 259 - Através de Fundações, o Estado fomentará e dará amparo à
pesquisa científica.

Art. 260 - Fica criada a Fundação dos Três Podêres com a finalidade de
promover pesquisas de interêsse governamental e manter cursos de ensino su-
perior, na forma da lei.

Parágrafo único - O Conselho Curador será composto de 7 (sete) mem-
bros, sendo três indicados pelo Governador do Estado, dois indicados pelo Pre-
sidente da Assembléia Legislativa e dois indicados pelo Presidente do Tribunal
de Justiça, escolhidos entre os respectivos titulares.

Art. 261 - A lei disporá sôbre a criação de serviços que resguardem o pa-
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trimõnio histórico e artístico de Minas Gerais, notadamente nas cidades de Grão
Mogol, Mariana, Sabará, Ouro Preto, Sêrro, São João Dei Rey, Caeté, Diamanti-
na, Congonhas e Tiradentes.

Parágrafo único - A lei de que trata êste artigo conterá medidas que pro-
movam e estimulem o turismo nessas localidades, e disponham sôbre o levan-
tamento dos valôres históricos e artísticos ai existentes para a necessária guarda
e conservação.

Art. 262 - No prazo de 60 (sessenta) dias a Assembléia Legislativa promo-
verá a votação de leis de adaptação da Organização Municipal e da Organização
Judiciária a esta Constituição, as quais vigorarão até a publicação da Lei Com-
plementar de Organização Judiciária e da Lei Complementar de Organização
Municipal, mencionadas respectivamente, nos artigos 145 e 163 desta Constitui-
ção.

§ 1! - A lei de adaptação mencionada neste artigo poderá regular, transi-
tôriamente, a aplicação do disposto nos artigos 167, 168 e 169, mantendo-se
sempre o princípio da consulta pi évia às populações interessadas.

§ 2 - Se ocorrer a criação de comarca, será dado aos serventuários da
Justiça da comarca, que houver sofrido o desmembramento, o direito de opta-
rem pelo desempenho das mesmas funções ou cargos na comarca nova.

§ 3° - O prazo mencionado neste artigo não corre na fase de recesso da
Assembléia Legislativa.

Art. 263 - Os deputados estaduais das outras unidades da Federação go-
zarão, neste Estado, das prerrogativas do artigo 35 e seus parágrafos.

Art. 264 - As Comarcas (10 terceira entrância terão, no máximo, dois .Jiiiies
de Direito, mantendo-se, em exercício, os atuais Magistrados.

§ 1'-' - O número de Juizes mencionados rio ai tiqo poderá ser alterado me-
diante proposta motivada do Tribunal de Justiça.

§ 2 - Não prevalece o disposto neste artigo para as comarcas cujas sedes
tenham mais de 100 (cem) mil habitantes.

Art. 265 - O Estado aplicirá, anuialrnente, nuuct menos de vinte por cento
de suas rendas tributárias na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

Art. 266 - A Lei Complementar de Organização Judiciária poderei elevar à
categoria de entrância especial as Comarcas cujas sedes tenham mais de 100
(cem) mil habitantes.

Art. 267 - Os empréstimos concedidos por estabelecimentos (te crédito aos
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municípios e que, anteriormente à lei federal competente, eram garantidos pelas
quotas dos impostos de renda ou de consumo, passam a ser garantidos pela
quota do valor equivalente a quem têm direito no Fundo de Participação dos
Municípios.

Art. 268 - Os servidores públicos que desempenham atividades nas locali-
dades insalubres do Estado, situadas, principalmente, nas zonas fisiográficas de
Itacambira, Alto Jequitinhonha, Médio Jequitinhonha, Alto Médio São Francisco
e Urucuia gozarão de direitos e vantagens a serem fixados em lei especial.

Parágrafo único - Para efeito de aposentadoria facultativa nos têrmos dos
arts. 127, § 1 2 e 156, o tempo de serviço será contado de forma especial quando
se tratar de Magistrado e Promotor de Justiça beneficiado por êste artigo.

Art. 269 - Enquanto não forem estruturadas como órgãos integrantes do
sistema administrativo estadual, com a organização do respectivo quadro de
cargos e fixação de vencimentos, os ofícios de registros públicos, as escrivanias
de paz e notas e demais serventias da Justiça serão preenchidas de acôrdo com
os critérios da legislação ordinária.

Art. 270 - Ficam assegurados aos servidores da Justiça não remunerados
pelo Estado os benefícios a que tem direito o funcionalismo público no Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, observados os requi-
sitos estatutários da entidade.

Parágrafo único - A contribuição será fixada por decreto do Governador,
observada a categoria funcional do servidor, de entrância a entrância, em bases
equivalentes às do funcionalismo estadual.

Art. 271 - A lei assegurará ao funcionário que tiver tempo de serviço pres-
tado antes desta Constituição o direito de computar êsse tempo, para efeito de
aposentadoria, proporcionalmente ao número de anos de serviço a que estava
sujeito, no regime anterior, para obtenção do benefício.

Art. 272 - Até a vacância do cargo, o atual Procurador Geral do Estado
conservará as condições da sua investidura.

Parágrafo único - Os atuais cargos de Subprocurador Geral do Estado
passam à nova nomenclatura do artigo 152, item li, desta Constituição.

Art. 273 - O Poder Executivo, em lei ordinária, criará órgão administrativo
para o desenvolvimento de áreas geo-econômicas nas principais bacias geográ-
ficas do Estado.

Art. 274 - O Govêrno do Estado fará erigir na Cidade de São João dei-Rey
monumento de consagração ao patriotismo dos soldados mineiros que integra-
ram a Fôrça Expedicionária Brasileira.
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Art. 275 - Esta Constituição será promulgada pela Mesa da Assembléia Le-
gislativa do Estado, depois de assinada pelos Deputados presentes e entrará em
vigor na data de sua publicação.

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos
13 de maio de 1967, 145 9 da Independência do Brasil e 78 da República.

(a) Manoel Costa - Presidente
(a) Martins Silveira - 12 Vice-Presidente
(a) Jarbas Medeiros - 2 9 Vice-Presidente
(a) João Navarro - 1 2 Secretário
(a) Aníbal Teixeira - 2 9 Secretário
(a) Wilson Tanure - 32 Secretário
(a) Nilson Gontijo - 49 Secretário
(a) Agostinho Campos Neto
(a) Almeida Peixoto
(a) Altair Chagas
(a) Alvaro Sailes
(a) AlvirTiar Mourão
(a) Amilcar Padovani
(a) Artur Fagundes
(a) Athos Vieira de Andrade
(a) Bonifácio de Andrada
(a) Carlos Cotta
(a) Carlos Eloy
(a) Christovam Chiaradia
(a) Cicero Dumont
(a) Ciro Maciel
(a) Dalton Canabrava
(a) Delson Scarano
(a) Dênio Moreira
(a) Dermeval Pimenta Filho
(a) Edgard de Vasconcelos
(a) Emilio Haddad
(a) Euclides Cintra
(a) Euripedes Craide
(a) Expedito Tavares
(a) Fábio Notini
(a) Fábio Vasconcelios
(a) Feliciano Oliveira
(a) Fuhad Sahione
(a) Geraldo Quintão
(a) Geraldo Santana
(a) Gerardo Renault
(a) Heráclito Ortiga
(a) Homero Santos



(a) lbrahim Abi-Ackel
(a) Jairo Magalhães
(a) João Araújo Ferraz
(a) João Belio
(a) João Carvalho
(a) Joaquim Mariano da Silva
(a) Joaquim de Meio Freire
(a) Jorge Ferraz
(a) Jorge Vargas
(a) José Domingues
(a) José Honó rio
(a) José Marcus Cherém
(a) José Raimundo
(a) Leão Borges
(a) Lourival Brasil
(a) Lucio de Souza Cruz
(a) Luiz Baccarini
(a) Luiz Fernando Azevedo
(a) Maria Pena
(a) Mário Assad
(a) Mário Hugo Ladeira
(a) Matosinhos de Castro
(a) Maurilio Cambraia
(a) Milton Salies
(a) Navarro Vieira
(a) Nelson Lombardi
(a) Nunes Coelho
(a) Orlando Andrade
(a) Paulino Cicero
(a) Pereira de Almeida
(a) Pires da Luz
(a) Raul Belém
(a) Ronaldo Canedo
(a) Sebastião Anastácio
(a) Sebastião Fabiano
(a) Sebastião Nascimento
(a) Silvio Meniccuci
(a) Targino Raimundo
(a) Valdir Melgaço
(a) Waldir Morato
(a) Walthon Goulart
(a) Wilson Alvarenga
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5.1.27. N 2 27, de 1 9 de dezembro de 1987

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 27 (*)

Acrescenta alínea ao § 49 do artigo 196 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, § 49 , da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda à
Constituição do Estado.

Art. 1 9 - O § 40 do artigo 196 da Constituição do Estado de Minas Gerais fi-
ca acrescido da seguinte alínea:

"Art. 196 .............................................

§42

a) O vencimento inicial da carreira do Quadro do Pessoal de Magistério
portador de diploma de 2 9 grau e de curso superior, na forma da lei, não será
inferior a 3 (três) e a 5 (cinco) Salários Mínimos de Referência, respectivamente."

Art. 2 - Esta emenda constitucional entrará em vigor a partir de 1 Y de de-
zembro de 1987.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, a 12 de dezembro de 1987.

O Presidente: Neif Jabur
O 1 9 -Vice-Presidente: Saint'Clair Souto
O 2 9 -Vice-Presidente: Raimundo Albergaria
O 1 9 -Secretário: José Laviola
O 2 9 -Secretário: Amílcar Padovani
O 32 -Secretário: José Maria Pinto
O 49 -Secretário: Carlos Pereira

(*} Minas Gerais' de 04/1 2/1 987.



5.1.28. N 9 28, de 1 9 de dezembro de 1987

EMENDA CONSTITUCIONAL No (*)

Acrescenta o § 4 ao artigo 82 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 39, § 4°, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda à Cons-
tituição do Estado:

Art. 1 - o artigo 8 9 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica acres-
cido do seguinte § 4:

"art. 8 9 ..............................................

§ 49 - O Estado de Minas Gerais constituirá, na forma em que a lei estabe-
lecer, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento das Cidades Mineradoras -
FADCM - com dotação anual nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da
cota-pane do Imposto único sobre Minerais arrecadada pelo Tesouro Estadual
no ano anterior'.

Art. 2 - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, a 1 9 de dezembro de 1987.

O Presidente: Neif Jabur
O 1 9 -Vice-Presidente: Saint'Clair Souto
O 2 2 -Vice-Presidente: Raimundo Albergaria
O 1 2 -Secretário: José Laviola
O 2 2 -Secretário: Amilcar Padovani
O 3 9 -Secretário: José Maria Pinto
O 49 -Secretário: Carlos Pereira

f)"Minas Gerais' de 0411211987.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, promulga a
seguinte Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais:

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1 (*)

Ari. 1 9 - A Constituição do Estado de Minas Gerais, de 13 de maio de 1967,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, invocando a prote-
ção de Deus, decreta e promulga a seguinte:

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TITULO 1

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1 9 - O Estado de Minas Gerais, parte integrante e autônoma da Repú-
blica Federativa do Brasil, exerce, em seu território, os podêres que lhe são re-
servados pela Constituição Federal.

Parágrafo único - É símbolo do Estado, a bandeira instituída em lei.

Art. 2 - São podêres do Estado, independentes e harmônicos, o Legislati-
vo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único - Ressalvadas as exceções constitucionais, é vedado a
qualquer dos podêres, delegar atribuições a quem fór investido na função de um
dêles não poderá exercer a de outro.

Art. 39 - O Estado divide-se, administrativamente, em Municípios e êstes,
em Distritos.

Parágrafo único - Os Municípios poderão ter símbolos próprios.

Art. 49 - Incluem-se, entre os bens do Estado, os lagos em terrenos de seu
domínio, bem como os rios que, nêle, têm nascente e foz, as ilhas fluviais e Ia-

(') Minas Gerais de 0211011970.
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custres e as terras devolutas não indispensáveis à segurança e ao desenvolvi-
mento nacionais.

Art. 59 - A cidade de Belo Horizonte é a Capital do Estado.

CAPÍTULO lI

DA COMPETÊNCIA DO ESTADO

Art. 62 - Competem ao Estado, todos os podêres não conferidos pela
Constituição Federal à União e, especialmente:

- elaborar e modificar a Constituição;

II - organizar o seu govêrno e a administração própria;

III - estabelecer e executar planos regionais de desenvolvimento;

IV - firmar acôrdos e convênios com a União, os Municípios, demais Esta-
dos e entidades, para fins de cooperação intergovernamental, execução de leis,
serviços, decisões, assistência técnica ou aplicação de recursos;

V - promover o bem-estar social;

VI - estimular e organizar a atividade econômica;

VII - planejar a economia estadual;

VIII - difundir o ensino, a educação e a assistência social;

IX - proteger a saúde pública;

X - amparar, prioritàriamente, as áreas de desenvolvimento insuficiente,
assim definidas em lei complementar;

XI - manter e preservar a ordem pública e a segurança interna no seu ter-
ritório;

XII - intervir nos Municípios;

XIII - legislar sôbre matéria de sua competência, especialmente:

a) execução da Constituição;

b) criação, organização e implantação de serviços estaduais;
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c) normas gerais de direito financeiro, seguro e previdência social, defesa e
proteção da saúde, regime penitenciário;

d) produção e consumo;

e) registros públicos e juntas comerciais;

f) organização municipal;

g) ensino;

h) saúde pública;

i) administração pública;

j) tributação;

1) custas judiciais;

m) divisão e organização judiciárias;

n) tráfego e trânsito nas vias terrestres;

o) Ministério Público;

p) divisão administrativa;

q) diretrizes e bases da educação; normas sôbre desportos;

r) organização, efetivo, instrução, justiça e garantias da Polícia Militar e
condições gerais de sua convocação.

Parágrafo único - É de natureza supletiva, a legislação estadual sóbre as
matérias das letras "c", "d", "e", "n", "q" e "r", respeitada a lei federal.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Art. 72 - É assegurada a autonomia dos municípios:

- pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, realizada em
data diferente das eleições gerais para Senadores, Deputados Federàis e Depu-
tados Estaduais;
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II - pela administração própria, no que respeita ao seu peculiar interêsse,
especialmente quanto:

a) à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e à aplica-
ção de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos prazos fixados em lei; e

b) à organização de serviços públicos locais.

Parágrafo único - Serão nomeados pelo Governador, com prévia aprova-
ção:

a) da Assembléia Legislativa, os Prefeitos da Capital do Estado e dos Mu-
nicípios considerados estâncias hidrominerais em lei complementar estadual;

b) do Presidente da República, os Prefeitos dos Municípios declarados de
interêsse da segurança nacional em lei federal.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

Art. 8- - Compete ao Estado, nos têrmos do Sistema Tributário Nacional:

- instituir impostos sôbre:

a) transmissão, a qualquer título, de bens imóveis por natureza e acessão
física, e de direitos reais sôbre imóveis, exceto os de garantia, bem como sobre a
cessão de direitos à sua aquisição;

b) operações relativas à circulação de mercadorias, efetuadas por produ-
tores, industriais e comerciantes.

II	instituir:

a) taxas, arrecadadas pelo exercício regular do poder de polícia ou pela uti-
lização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, presta-
dos ao contribuinte ou postos à sua disposição;

b) contribuição de melhoria, arrecadada dos proprietários de imóveis va-
lorizados por obras públicas, a qual terá como limite total a despesa realizada e
como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imó-
vel beneficiado;
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c) outras rendas provenientes do exercício de suas atribuições e da utiliza-
ção de seus bens e serviços.

III - participar da distribuição:

a) do produto da arrecadação do impôsto de renda e proventos de qual-
quer natureza que, de acôrdo com a lei federal, fôr obrigado a reter como fonte
pagadora de rendimento do trabalho e dos títulos de sua dívida pública;

b) da quota-parte do impôsto federal sôbre produção, importação, circula-
ção, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos ou gaso-
sos;

c) da quota-parte dos impostos federais incidentes sôbre rendas e pro-
ventos de qualquer natureza e sôbre produtos industrializados;

d) da quota-parte do impôsto federal sóbre produção, importação, distri-
buição ou consumo de energia elétrica;

e) da quota-parte do impôsto federal sôbre a extração, circulação, distri-
buição ou consumo de minerais do País;

f) da quota-parte compensatória de área inundada por reservatórios.

§ 1 - Ao impôsto a que se refere a alínea "a", do item 1, aplicam-se as se-
guintes normas:

a) será devido na localidade da situação do imóvel, ainda que a transmis-
são resulte de sucessão aberta ao estrangeiro;

b) não incidirá sábre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sôbre a transmissão
de bens ou direitos decorrentes da fusão, incorporação ou extinção do capital de
pessoa jurídica, salvo se essa tiver por atividade preponderante, o comércio dês-
ses bens ou direitos, ou a locação de imóveis;

c) sua alíquota não excederá os limites fixados em resolução do Senado
Federal.

§ 2 - Ao impôsto a que se refere a alínea "b", do item 1, aplicam-se as se-
guintes normas:

a) será não-cumulativo abatendo-se, em cada operação, nos têrmos do
disposto em lei complementar federal, o montante cobrado nas anteriores, pelo
mesmo ou por outro Estado;

b) não incidirá sôbre as operações que destinem, ao Exterior, produtos in-
dustrializados e outros que a lei indicar;
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c) sua alíquota será uniforme para tôdas as mercadorias, nas operações
internas e interestaduais;

d) suas alíquotas máximas serão fixadas em resolução do Senado Federal;

e) as isenções serão concedidas ou revogadas nos térmos fixados em con-
vênios celebrados e ratificados pelos Estados, segundo o disposto em lei com-
plementar federal;

f) do produto de sua arrecadação, 80% (oitenta por cento) constituirão re-
ceita do Estado e 20% (vinte por cento), dos Municípios, sendo as parcelas per-
tencentes a êstes, creditadas em contas especiais abertas em estabelecimentos
oficiais de crédito, na forma e nos prazos da lei federal.

§ 3' Para a cobrança de taxas, não se poderá tomar como base de cálcu-
lo, a que tenha servido para a incidência dos impostos.

Art. 92 Compete ao Município, nos têrmos do Sistema Tributáario Nacio-
nal:

- instituir impostos sôbre:

a) propriedade predial e territorial urbana;

b) serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência tri-
butária da União ou do Estado, definidos em lei complementar federal.

- instituir:

a) taxas, arrecadadas pelo exercício regular cio poder cio polícia, ou pela
utilização efetivo ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, pres-
tados aos contribuintes ou postos à sua disposição;

b) contribuição de melhoria, arrecadada dos proprietários de imóveis, va-
lorizados por obras públicas, a qual terá como limite total, a despesa realizada e
como limite individual, o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imó-
vel beneficiado.

III - participar da distribuição:

a) do produto da arrecadação do impôsto sõbre a propriedade territorial
rural incidente sôbre os imóveis situados em seu território;

b) do produto da arrecadação do impôsto de renda e proventos de qual-
quer natureza que, de acôrdo com a lei federal, fôr obrigado a reter como fonte
pagadora de rendimento do trabalho e dos títulos de sua dívida pública;
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c) da quota-parte do impôsto federal sôbre produção, importação, circula-
ção, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos ou gaso-
sos;

d) da quota-parte dos impostos federais incidentes sôbre rendas e pro-
ventos de qualquer natureza e sóbre produtos industrializados;

e) da quota-parte do impôsto federal sóbre produção, importação, distri-
buição ou consumo de energia elétrica;

f) da quota-parte do impôsto federal sôbre extração, circulação, distribui-
ção ou consumo de minerais do País;

g l da quota-parte relativa ao impôsto estadual sôbre circulação de merca-
dorias, na proporção da arrecadação proveniente das operações tributadas em
seu território, de conformidade com a lei federal;

h) da quota-parte compensatória da área inundada por reservatórios.

§ 1' - O Município aplicará, no ensino primário, em cada ano, 20% (vinte
por cento), pelo menos, de sua receita tributária.

§ 2 - Para a cobrança de taxas, não se poderá tomar como base de cálculo
a que tenha servido para a incidência dos impostos.

Art. 10 - É vedado ao Estado e aos Municípios:

- instituir ou aumentar tributo, sem que a lei o estabeleça, ou cobrá-lo
sem a prévia autorização orçamentária;

II - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou mercadorias, por meio
de tributos interestaduais ou intermunicipais;

III - instituir impostos sôbre:

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;

b) os templos de qualquer culto;

cl o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos e de institui-
ções de educação ou de assistência social, observados os requisitos da lei;

d) o livro, o jornal e os periódicos, bem como o papel destinado à sua im-
pressão.

IV - estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em
razão de sua procedência ou destino.
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Parágrafo único - O disposto na alínea "a" do item iii, é extensivo às au-
tarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às
suas finalidades essenciais ou delas decorrentes; mas não se estende aos servi-
ços públicos concedidos, nem exonera o promitente comprador da obrigação de
pagar o impôsto que incidir sôbre imóvel, objeto de promessa de compra e ven-
da.

Art. 11 - Mediante convênio, poderão o Estado e os Municípios delegar,
entre si, atribuições de administração tributária e coordenar ou unificar serviços
de fiscalização e arrecadação de tributos.

Art. 12 - O Estado e os Municípios, criarão incentivos fiscais à industrializa-
ção dos produtos do solo e do subsolo, realizada no imóvel de origem.

Art. 13 - Terão composição prioritária, os órgãos de segunda instância que
a lei criar para a solução de questões, surgidas entre os contribuintes e a Fazen-
da Pública Estadual ou Municipal.

Art. 14 - No Estado e nos Municípios, as licitações para compras, obras ou
serviços na administração direta e nas autarquias, obedecerão à disciplina da le-
gislação federal específica.

Art. 15 - A alienação de bens do Estado e dos Municípios, será regulada
em lei estadual, sendo obrigatória a concorrência pública.

CAPÍTULO V

DO PODER LEGISLATIVO

Seção 1

Da Assembléia Legislativa

Art. 16 - O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia, composta de de-
putados, representantes do povo mineiro, que serão eleitos, na forma da lei,
para um período de 4 (quatro) anos.

Art. 17 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á, ordinàriamente, na Capital
do Estado, independentemente de convocação, de 1'' (primeiro) de março a 30
(trinta) de junho e de 1' (primeiro) de agôsto a 30 (trinta) de novembro de cada
ano.

§ 12 - Entende-se por sessão legislativa, o conjunto de 2 (dois) períodos de
funcionamento da Assembléia.
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§ 2 - No início de cada legislatura, a Assembléia Legislativa promoverá
reuniões preparatórias, a partir de 1 (primeiro) de fevereiro, com a finalidade
de:

a) dar posse a seus membros;

b) eleger a Mesa para os primeiros dois anos.

§ 39 - Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria abso-
luta de seus membros, poderá a Assembléia Legislativa reunir-se, temporária-
mente, em qualquer cidade do Estado.

§ 49 - A convocação extraordinária da Assembléia Legislativa será feita:

a) pelo Governador do Estado, quando a entender necessária;

b) pelo seu Presidente, quando ocorrer intervenção em Município.

§ 5° - Na sessão legislativa extraordinária, a Assembléia sômente delibe-
rará sóbre a matéria para a qual fór convocada.

Art. 18 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da
Assembléia Legislativa serão tomadas por maioria de votos, presentes mais da
metade de seus membros, em pleno exercício do mandato.

Art. 19 - O voto será secreto nas eleições, previstas nesta Constituição, nos
casos estabelecidos pela alínea "a" do § 2 9 do artigo 24 e pelos itens V, Xl, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XXIII do artigo 31 desta Constituição, bem como em
outros casos que a lei indicar.

Art. 20 - O número de deputados à Assembléia Legislativa corresponderá
ao triplo da representação do Estado na Câmara Federal e, atingindo o número
de 36 (trinta e seis), será acrescido de tantos quantos forem os deputados fede-
rais acima de 12 (doze).

Parágrafo único - O número de deputados não vigorará na legislatura em
que fôr fixado.

Art. 21- São requisitos de elegibilidade para a Assembléia Legislativa;

- ser brasileiro;

II - estar no exercício dos direitos políticos;

111 - ser maior de 21 (vinte e um) anos.

Art. 22 - 0 deputado é inviolável, no exercício do mandato, por suas opi-
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niôes, palavras e votos, salvo nos casos de injúria, difamação ou calúnia, bem
como nos previstos pela Lei de Segurança Nacional.

§ 1° - Durante as reuniões, e quando para elas se dirigirem ou delas re-
gressarem, os deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante de crii e
comum ou perturbação da ordem pública.

§ 20 - Nos crimes comuns, serão submetidos a julgamento perante o Tri-
bunal de Justiça.

§ 32 - A incorporação de deputados às Fôrças Armadas, ainda que militar e
em tempo de guerra, dependerá de licença da Assembléia Legislativa.

§ 4 9 - As prerrogativas processuais do deputado, arrolado como testemu-
nha, não subsistirão se êle deixar de atender, sem justa causa, no prazo de 30
(trinta) dias, ao convite judicial.

Art. 23 - O deputado não poderá:

- desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia,
emprêsa pública, sociedade de economia mista, ou emprêsa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

h) aceitar ou exercer cargo, função ou emprê o remunerado nas entidades
constantes da alínea anterior.

II - desde a posse:

a) ser proprietário ou diretor de emprêsa que goze de favor decorrente de
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remu-
nerada;

b) ocupar cargo, função ou emprêgo, de que seja dernissível "ad nutum",
nas entidades referidas na alínea "a" do item 1;

c) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal;

d) patrocinar causa em que seja interessada, qualquer das entidades a que
se refere a alínea "a" do item 1.

Art. 24 - Perderá o mandato o deputado:

- que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior:

11 - cujo procedimento fôr declarado incoiiipalível com o clecõro parta-



303

mentar ou atentatório das instituições vigentes;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça
parte das reuniões ordinárias, salvo doença comprovada, licença ou missão au-
torizada pela Assembléia Legislativa;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - que praticar atos de infidelidade partidária, decretada nos têrmos do
parágrafo único do artigo 152, da Constituição Federal.

§ 1 - Além de Outros casos definidos no Regimento Interno, considerar-
se-á incompatível com o decóro parlamentar, o abuso das prerrogativas asse-
guradas ao deputado, ou a percepção, no exercício do mandato, de vantagens
ilícitas ou imorais.

§ 2 - A perda do mandato será declarada:

a) pela Assembléia Legislativa, no caso dos itens 1 e II, mediante provoca-
ção de qualquer de seus membros, da Mesa ou de Partido Político;

b) pela Mesa da Assembléia, no caso do item III, mediante provocação de
deputado, de Partido Político ou do primeiro suplente do partido, assegurada
plena defesa, podendo a decisão ser objeto de apreciação judicial;

c) pela Mesa da Assembléia, automàticamente, nos casos dos itens IV e V.

Art. 25 - Não perderá o mandato, o deputado investido na função de Se-
cretário de Estado.

Ari. 26 - Dar-se-á a convocação de suplente apenas no caso de vaga de-
corrente de morte e renúncia, ou investidura na função a que se refere o artigo
anterior.

Parágrafo único - Não havendo suplente, só será feita a eleição do substi-
tuto, se faltarem mais de 15 (quinze) meses para o término do mandato.

Art. 27 - Com licença da Assembléia Legislativa, poderá o deputado de-
sempenhar missões temporárias de caráter diplomático ou cultural.

Art. 28 - Os deputados terão acesso às repartições administrativas, para ter
ciência de medidas de interêsse público.

Art. 29 - O subsídio, dividido em parte fixa e parte variável, e a ajuda de
custo do deputado, serão estabelecidos no fim de cada legislatura para a subse-
qüente.
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- O deputado não poderá perceber, a qualquer título, mais de 2/3 (dois
terços) dos subsídios e da ajuda de custo, atribuídos ao deputado federal.

§ 2 - Por ajuda de custo entender-se-ão a compensação de despesas com
transportes e outras imprescindíveis, para o comparecimento à sessão legislativa
ordinária ou à sessão extraordinária.

§ 39 - O pagamento da ajuda de custo será feito em 2 (duas) parcelas, sã-
mente podendo o deputado receber a segunda, se houver comparecido a 213
(dois terços) das reuniões legislativas ordinárias, ou da sessão legislativa ex-
traordinária.

§ 49 - O pagamento da parte variável do subsídio, corresponderá ao com-
parecimento efetivo do deputado e à participação nas votações.

§ 5 - Serão remuneradas, até o máximo de 8 (oito) por mês, as reuniões
extraordinárias da Assembléia Legislativa e, pelo comparecimento a elas, será
paga remuneração não excedente, por reunião, a 1130 ( um trinta) avos da parte
variável do subsídio mensal.

Seção II

Das Atribuições da Assembléia Legislativa

Art. 30 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, le-
gislar sôbre tôdas as matérias de competência do Estado, especialmente:

- orçamento anual e plurianual;

II - tributos e sua arrecadação;

III - dívida pública, abertura e operações de crédito;

IV - planos de desenvolvimento econômico e social, bem como planos
operativos anuais;

V - efetivo da Policia Militar;

VI - criação de cargos públicos e fixação dos respectivos vencimentos;

VII - limites do território estadual e bens do domínio do Estado;

VIII - aquisição onerosa e alienação de imóveis do Estado;

IX - transferência temporária mi mudança de sede cIo Govérno.
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A,i. 31 - Compete, privativamente, à Assembléia Legislativa:

- eleger sua Mesa e Constituir suas Comissões;

li - elaborar seu Regimento Interno, observando-se as normas previstas
no parágrafo único do artigo 30, da Constituição Federal;

III - dispor sôbre sua organização política e provimento de cargos de seus
serviços;

IV - propor projetos de lei sôbre criação ou extinção de cargos de seus ser-
viços e fixação dos respectivos vencimentos;

V - conceder licença para processar deputado, observado o disposto no
parágrafo único do artigo 154, da Constituição Federal;

VI - fixar o subsídio e a ajuda de custo dos deputados;

VII - fixar os subsídios do Governador e do Vice-Governador;

VIII - dar posse ao Governador e ao Vice-Governador;

IX - conhecer da renúncia do Governador e do Vice-Governador;

X - conceder licença ao Governador para interromper o exercício de suas
funções, bem como para ausentar-se do Estado;

XI - conceder licença para processar o Governador nos crimes comuns;

XII - declarar a procedência da acusação contra o Governador do Estado,
nos crimes comuns e contra os Secretários de Estado, nos crimes comuns e de
responsabilidade;

XIII - processar e julgar o Governador nos crimes de responsabilidade e os
Secretários de Estado, nos crimes da mesma natureza, conexos com os daquele;

XIV - suspender, depois de declarada a procedência da acusação, o exercí-
cio do mandato do Governador, nos crimes comuns, e do titular do cargo de Se-
cretário de Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade;

XV - destituir do cargo o Governador ou o Secretário de Estado, após a
condenação por crime comum e de responsabilidade;

XVI - julgar as contas do Governador;

XVII- tomar, através de Comissão Especial, as contas do Governador,
quando não apresentar em tempo hábil;



306

XVIII - aprovar, prèviamente, a escolha do Procurador Geral do Estado,
dos Juízes e Auditores do Tribunal de Contas, dos membros do Conselho Esta-
dual de Educação, dos Prefeitos da Capital e dos Municípios considerados estân-
cias hidrominerais, do Interventor em Município, e, quando determinada em lei,
a de outros servidores;

XIX - indicar os delegados ao Colégio Eleitoral, para eleição do Presidente
da República;

XX - aprovar os convênios celebrados pelo Govêrno do Estado, com enti-
dades de Direito Público e ratificar os que, por motivo de urgência e no interêsse
público, forem efetivados sem essa aprovação;

XXI - aprovar os convênios interrnunicipais, para modificação de limites;

XXII - suspender, no todo ou em parte, a execução de leis ou de decretos,
do Estado ou de Município, declarados inconstitucionais por decisão definitiva
do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Alçada, quando limitada ao texto da
Constituição do Estado;

XXIII - solicitar a intervenção federal;

XXIV - dispor sõbre o sistema de previdência social dos seus membros,
autorizado o convênio com outras entidades.

Parágrafo único - No caso do item XIII, sômente por 2/3 (dois terços) dos
votos da Assembléia Legislativa, poderá ser proferida a sentença condenatória,
limitando-se a pena à perda do cargo com inabilitação durante 5 (cinco) anos,
para o exercício de função pública, sem prejuízo da ação da justiça comum.

Art. 32 - A Assembléia Legislativa criará comissão de inquérito sôbre fato
determinado e por prazo certo, mediante requerimento de 113 (um terço) de
seus membros, observada a legislação específica, no que couber.

Art. 33 - Por deliberação da maioria cios seus membros, a Assembléia Le-
gislativa poderá convocar Secretário de Estado para, pessoalmente, prestar in-
formações acérca de assuntos, prãviamente, estabelecidos.

Parágrafo único - A falta de comparecimento do Secretário de Estado, sem
justificativa aprovada pela Assembléia Legislativa, importa crime de responsabi-
lidade.

Art. 34 - Os Secretários de Estado, a seu pedido, poderão comparecer pe-
rante as Comissões ou o Plenário da Assembléia Legislativa e discutir projetos
relacionados com a Secretaria de que fôr titular.

Art. 35 - Os Secretários de Estado poderão, também, sem prévia convoca-
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ção ou outras formalidades, comparecer ao Plenário da Assembléia Legislativa,
para a exposição de assuntos político-administrativos, debates e interpelações.

Art. 36 - A Assembléia Legislativa receberá o Governador do Estado, em
reunião, prèviamente designada, sempre que êle manifestar o propósito de re-
latar pessoalmente, assunto de interêsse público.

Art. 37 - A lei regulará o processo de fiscalização, pela Assembléia Legisla-
tiva, dos atos do Poder Executivo, inclusive os da administraçao indireta.

Seção I I I

Do Processo Legislativo

Art. 38 - O processo legislativo compreende a elaboração de:

- emendas à Constituição;

II - leis complementares à Constituição;

III - leis ordinárias;

IV - leis delegadas;

V - resoluções.

Art. 39 - A Constituição poderá ser emendada por proposta:

- de 113 (um terço) dos membros da Assembléia Legislativa;

II - do Governador do Estado.

§ 12 - A Constituição não poderá ser emendada na vigência do estado de
sítio e quando o Estado estiver sob intervenção federal.

§ 2° - A proposta terá duas discussões e votações, em reuniões diferentes,
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação ou recebimento, con-
siderancio-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, 213 (dois terços)
dos votos dos membros da Assembléia Legislativa.

§ 32 - O prazo a que se refere o parágrafo anterior, não correrá no período
de recesso da Assembléia Legislativa.

§ 42 - A emenda à Constituição, será promulgada pela Mesa da Assem-
bléia, com o respectivo número de ordem.
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Art. 40 - A iniciativa das leis caberá:

- a Deputados ou Comissão da Assembléia Legislativa;

II - ao Governador do Estado;

III - aos Tribunais com jurisdição em todo o Estado, na forma da lei.

Ari. 41 - As leis complementares serão aprovadas, se obtiverem maioria
absoluta dos votos dos membros da Assembléia Legislativa, observados os de-
mais têrmos de votação das leis ordinárias.

Art. 42 - O Governador poderá enviar, Assembléia Legislativa, projetos
de lei sôbre quaisquer matérias, os quais, se o solicitar, poderão ser apreciados
dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do seu recebimento.

- Será reduzido o prazo para 30 (trinta) dias no caso de matéria ur-
gente, assim considerada na solicitação do Governador.

§ 2 - Na falta de deliberação dentro do prazo estipulado, considerar-se-á
aprovado o projeto original.

§ 39 - O prazo contar-se-á a partir do recebimento, pela Assembléia Le-
gislativa, da solicitação, que poderá ser feita após a remessa do projeto.

§ 49 - o prazo não correrá no período de recesso da Assembléia Legislati-
va.

§ 5' - O disposto neste artigo, não se aplica a projeto que dependa "quo-
rum" especial de aprovação, nem a projeto de lei orgânica, estatuária ou equi-
valente a código na esfera estadual.

Art. 43 - É da competência exclusiva do Governador do Estado, a iniciativa
de projeto de lei sôbre:

- matéria financeira e orçamentária;

II - abertura de crédito;

III - servidores públicos e seu regime jurídico:

a) provimento de cargos públicos;

h) criação de cargos, funções ou empregos públicos;

c) fixação ou aumento de vencimentos e vantagens dos servidores públi-
cos;
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d) reforma e transferência de militares para a inatividade.

IV - autorização, criação ou aumento de despesa pública;

V - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar.

5 12 - Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa, prevista
nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador.

§ 2 - Sômente nas Comissões das Assembléias Legislativas, poderão ser
oferecidas emendas aos projetos de lei sôbre:

a) orçamento;

b) abertura de crédito;

c) subvenção ou auxílio;

d) fixação de vencimentos e vantagens dos servidores públicos;

e) autorização, criação ou aumento da despesa pública, observado o dis-
posto nos parágrafos 12 e4 9 dêsse artigo.

§ 30 - Nos casos do parágrafo anterior, o pronunciamento das Comissões
será conclusivo e final, salvo se 113 (um terço) dos membros da Assembléia Le-
gislativa requerer ao seu Presidente a votação em Plenário, sem discussão, de
emenda aprovada ou rejeitada nas Comissões.

5 4) - Nos projetos mencionados no § 2 9 , não será objeto de deliberação, a
emenda de que decorra aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo,
projeto ou programa, bem como a que vise a modificar-lhe o montante, a natu-
reza ou o objetivo.

Art. 44 - A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Assem-
bléia Legislativa, ou havido por aprovado, nos têrmos do 5 2, do artigo 42, será
enviada ao Governador do Estado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis:

- aquiescendo, a sancionará;

II - julgando-a, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao in
teresso l)Ul)IICO, a vetará, total ou parcialmente.

§ 12 O silêncio do Governador, decorrida a quinzena, importará sanção.

§ 2 - O Governador publicará o veto e comunicará seus motivos ao Presi-
dente da Assembléia, dentro de 48 (quarenta e oito) horas.
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§ 3 - Recebida a comunicação, o Presidente submeterá o veto á aprecia-
ção da Assembléia Legislativa.

§ 4 - Considerar-se-á rejeitado o veto se, dentro de 45 (quarenta e cinco)
dias, fôr aprovada a proposição de lei ou a a parte cicia sõbre o qual éle tenha in-
cidido, por 213 (dois terços) dos membros da Assembléia em votação pública,
caso em que a matéria será enviada ao Governador para promulgação.

§ 5 - Não havendo promulgação, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
pelo Governador, nos casos dos parágrafos 1 e 4'-, o Presidente da Assembléia
a promoverá e, se êste assim não proceder em igual prazo, o Vice-Presidente
o fará.

§ 6 - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4?, o veto será
considerado aprovado.

Art. 45 - O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário
de tôdas as Comissões da Assembléia Legislativa, as quais fõr distribuído, consi-
derar-se-á rejeitado.

Art. 46 - A matéria constante de projeto de lei, rejeitado ou com veto man-
tido, assim como a constante de proposta de emenda a Constituição, rejeitada
ou havida por prejudicada, sômente poderá Constituir objeto de nãvo projeto, na
mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros
da Assembléia, ressalvadas as proposições de iniciativa do Governador cio Esta-
do.

Art. 47 - As lei delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado ou
por Comissão Especial da Assembléia Legislativa, respeitado, na sua constitui-
ção tanto quanto possível, o princípio de proporcional idade das representações
partidárias.

Parágrafo único - Não poderão ser objeto de delegação, a matéria de
competência privativa da Assembléia Legislativo e a legislação sôbre:

a) organizaçao judiciária, a dos Tribunais Estaduais e as garantias da Ma-
gistratura;

b) o orçamento e a matéria tributária.

Art. 48 - No caso de delegação, a Comissão Especial, a ser regulada no Re-
gimento Interno da Assembléia Legislativa, o projeto aprovado será enviado a
sanção, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua publicação, a maioria
absoluta da Comissão ou 115 (um quinto) rios deputados requerer a sua votação
pelo Plenário.

Parágrafo único - Nesta hipótese, o Plenário aprovará ou rejeitará o pro-
jeto, sem emendas.
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Art. 49 - A delegação ao Governador do Estado, terá a forma de resolução
da Assembléia Legislativa, votada por maioria absoluta de seus membros, na
qual se especificarão o conteúdo da delegação, o prazo e os têrmos para seu
exercício.

Parágrafo único - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo
Plenário, isso se fará em votação única, vedada qualquer emenda.

Art. 50 - As resoluções da Assembléia Legislativa serão promulgadas pelo
seu Presidente, dentro de 48 (quarenta e Oito) horas, a partir de sua aprovação

Parágrafo único - O Regimento Interno poderá dispor sôbre o reexame,
pelo Plenário, de projeto de resolução aprovado, hipótese em que a Mesa pro-
mulgará a parte não impugnada.

Seção IV

Do Orçamento

Art. 51 - O orçamento anual traduzirá os programas de trabalho e a políti-
ca econômico-financeira do Govêrno, dêle constando os recursos de qualquer
natureza ou procedência, vinculados a sua execução.

Art. 52 - A Lei do Orçamento Anual não conterá normas estranhas à previ-
são da receita e a fixação da despesa.

§ 1'2 - Não se incluem na proibição:

a) a autorização para abertura de créditos suplementares e operações de
crédito por antecipação da receita;

b) as disposições sôbre a aplicação do saldo que houver.

§ 29 São vedados, na lei orçamentária ou na sua execução:

a) a transposição, sem prévia autorização legal, de recursos de uma dota-
ção orçamentária para outra;

b) a concessão de créditos ilimitados;

c) a abertura de crédito especial ou suplementar, sem prévia autorização
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

dl a realização, por qualquer dos Podêres, de despesas que excedam os
créditos orçamentários ou adicionais.
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§ 32 - A previsão da receita abrangerá tôdas as rendas e suprimentos de
fundos, inclusive o produto de operações de crédito.

§ 4" - A abertura de crédito extraordinário, sômente será admitida para
atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, sub-
versão interna ou calamidade pública.

§ 5'' - Os créditos especiais e extraordinários, não poderão ter vigência
além do exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização fôr
promulgado nos últimos 4 (quatro) meses daquele exercício, caso em que, rea-
bertos nos limites dos seus saldos e observada a iegislação pertinente, poderão
vigorar até o término do exercício financeiro subseqüente.

§ 69 - As operações de crédito por antecipação de receita, autorizadas no
orçamento anual, não poderão exceder a quarta parte da receita total estimada
para o exercício financeiro e serão liquidadas até 30 (trinta) dias depois de seu
encerramento.

§ 79 - Excetuadas as operações da dívida pública, a lei que autorizar opera-
ção de crédito, a ser liquidada em exercicicio financeiro subseqüente, fixará des-
de logo, as dotações orçamentárias anuais para os respectivos serviços de juros,
amortização e resgate, durante o prazo para sua liquidação.

Art. 53 - O orçamento anual dividir-se-á em corrente e de capital, compre-
endendo as receitas relativas a todos os Podêres, órgãos e fundos, tanto da ad-
ministração direta quanto da indireta, excluídas apenas as entidades que não re-
cebam subvenções ou transferência, à conta do orçamento.

§ 1` - A inclusão, no orçamento anual, da despesa e da receita dos órgãos
da administração indireta, será feita em dotações globais e não lhes prejudicará
a autonomia na gestão legal de seus recursos.

§ 22 - Ressalvadas as disposições da Constituição e de leis complementa-
res, é vedada a vinculação do produto da arrecadação de qualquer tributo a de-
terminado órgão, fundo ou despesa, podendo a lei, todavia, estabelecer que a
arrecadação parcial ou total de certos tributos, constitLla receita do orçamento de
capital, proibida sua aplicação no custeio de despesas correntes.

Art. 54 - O projeto de lei do orçamento anual será enviado pelo Governa-
dor do Estado à Assembléia legislativa até 4 (quatro) meses antes do início do
exercício financeiro seguinte e, se até 30 (trinta) dias antes do encerramento do
exercício financeiro, o Poder Legislativo não o devolver para sanção, será pro-
mulgado como lei.

Parágrafo único - O Governador poderá enviar mensagem à Assembléia,
propondo modificação no projeto, enquanto não estiver concluída a votação da
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parte a que ela se refira, ressalvada ao Deputado, a faculdade de apresentar
emenda sóbre a alteração proposta.

Art. 55 - O numerário correspondente às dotações destinadas à Assem-
bléia Legislativa e aos Tribunais Estaduais, será entregue no início de cada tri-
mestre, em quotas estabelecidas na programação financeira do Tesouro Esta-
dual, com participação percentual, nunca inferior à estabelecida pelo Poder Exe-
cutivo para os seus próprios órgãos.

Art. 56 - Os saldos e rendimentos provenientes de recursos, atribuídos à
Assembléia Legislativa, serão escriturados em conta especial e aplicados no
atendimento de despesas decorrentes de créditos adicionais por esta abertos a
sua Secretaria.

Art. 57 - As operações de resgate e de colocação de títulos do Tesouro do
Estado, relativas à amortização de empréstimos internos, não atendidas pelo or-
çamento anual, serão reguladas em lei complementar.

Art. 58 - As despesas de capital obedecerão a orçamentos plurianuais de
investimento, na forma prevista em lei complementar.

§ 1 - Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício finan-
ceiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no orçamento plurianual de inves-
timento ou em lei que o autorize e fixe o montante das dotações que lhe serão,
anualmente, consignadas em orçamento, enquanto durar sua execução.

§ 2° - O orçamento plurianual de investimento, consignará dotações para a
execução dos planos de desenvolvimento regional.

Seção V

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária

Art. 59 - A fiscalização financeira e orçamentária, compreenderá:

- a legalidade dos atos geradores da receita ou determinantes da despe-
sa, bem como os de que resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obriga-
ções;

II - a fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e valôres pú-
blicos;

III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em têrmos mone-
tários e em têrmos de realização de obras e prestação de serviços.
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Art. 60 - A fiscalização financeira e orçamentária será exercida:

- pela Assembléia Legislativa, mediante contrôle externo;

II - pelo Poder Executivo, através dos sistemas de contrôle interno, insti-
tuídos em lei.

Art. 61 - O contrôle externo da Assembléia Legislativa, será exercido com
o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e compreenderá a apreciação das
contas do Governador, o desempenho das funções de auditoria financeira e or-
çamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais
responsáveis por bens e valõres públicos.

§ 1-' - A auditoria financeira e orçamentária, será exercida sôbre as contas
das unidades administrativas dos três Podêres do Estado que, para êsse fim,
remeterão demonstrações contábeis ao Tribunal de Contas.

§ 2 - O julgamento da regularidade das contas dos administradores e de-
mais responsáveis, será baseado em levantamentos contábeis, certificados de
auditoria e pronunciamentos das autoridades administrativas.

Art. 62 - As normas de fiscalização financeira e orçamentária, estabelecidas
nesta Seção, aplicam-se, no que couber, às autarquias, sociedades de economia
mista, eniprêsas públicas, órgãos autônomos e, relativamente, às entidades sub-
vencionadas, com caráter de permanência, pelo Estado, à fiscalização fica limita-
da à aplicação das verbas.

Art. 63 - O Poder Executivo manterá sistemas de contrôle interno, a fim
de:

- criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao contróle ex-
terno e regularidade à realização de receita e despesa;

II - acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho;

III - avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a
execução dos contratos.

Art. 64 - O Tribunal de Contas, com sede na Capital e quadro próprio (te
pessoal, terá jurisdição em todo o Estado.

Parágrafo único - A lei disporá sôbre a organização do Tribunal de Contas,
podendo dividi-lo, em Câmaras e criar delegacias ou órgãos destinados a auxi-
liá-lo no exercício de suas funções e na descentralização de seus serviços.

Art. 65 - Os juizes do Tribunal de Contos, em número de 7 (sete), serão
nomeados pelo Governador, depois de aprovada a escolha pela Assembléia Le-
gislativa, entre brasileiros, maiores de 30 (trinta) anos, de idoneidade moral e
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notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração
pública, e terão os mesmos direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos e im-
pedimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Os juízes do Tribunal de Contas serão processados e jul-
gados, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelo Tribunal Federal de Re-
cursos.

Art. 66 - Os auditores do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Gover-
nador, depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa, entre bacha-
réis de Direito, Ciências Econômicas ou Contábeis.

Parágrafo único - Os juízes do Tribunal de Contas serão substituídos, nas
suas faltas e impedimentos, por auditores, observada a ordem de antigüidade.

Art. 67 - Ao Tribunal de Contas, além das atribuições que lhe forem confe-
ridas em lei, competirá:

- eleger seu Presidente;

II - elaborar o Regimento Interno e organizar os serviços auxiliares, pro-
vendo-lhes os cargos na forma da lei;

III - propor projetos de lei à Assembléia Legislativa, sôbre criação ou ex-
tinção de cargos e fixação dos respectivos vencimentos;

IV - conceder licenças e férias a seus juízes e servidores, nos têrmos da lei;

V - dar parecer prévio, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do recebi-
mento, sôbre as contas anuais do Governador;

VI - dar parecer prévio, no prazo que a lei fixar, sôbre as contas anuais dos
Prefeitos;

VII - emitir parecer sôbre empréstimos ou operações de crédito realizadas
pelo Estado ou pelos Municípios, fiscalizando sua aplicação;

VIII - representar ao Governador do Estado, sôbre intervenção em Muni-
cípio;

IX - realizar as inspeções necessárias para fins de auditoria financeira e or-
çamentária, sôbre as contas das unidades administrativas dos três Podêres do
Estado;

X - fiscalizar a administração financeira e orçamentária do Município, na
forma desta Constituição e das leis;
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Xl - julgar da legalidade das concessões iniciais de aposentadorias, refor-
mas e pensões, não dependendo de sua decisão as melhorias posteriores.

§ l - No exercício de suas atribuições, o Tribunal de Contas representará
o Poder Executivo e a Assembléia Legislativa, sôbre irregularidades e abusos
que verificar.

§ 2' - O Tribunal de Contas, de ofício ou mediante provocação do Ministé-
rio Público ou das Auditorias Financeiras e Orçamentárias e demais órgãos au-
xiliares, se verificar a ilegalidade de qualquer despesa, adotará as seguintes me-
didas:

a) assinará prazo para que o órgão da administração pública, adote as pro-
vidências necessárias ao exato cumprimento da lei;

h) sustará, se não atendido, a execução do ato impugnado, exceto se fôr
contrato;

c) solicitará à Assembléia Legislativa, em caso de contrato, que determine
a medida prevista no item anterior ou outras necessárias ao resguardo dos obje-
tivos legais.

§ 3 - O Governador do Estado, poderá ordenar a execução do ato a que
se refere a alínea "b" do parágrafo anterior, "ad referendum" da Assembléia
Legislativa.

§ 4 - A Assembléia Legislativa deliberará, sôbre a solicitação de que trata
a alínea "c" do § 2, no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual sem seu pronun-
ciamento, será considerada insubsistente a impugnação.

§ 5° - Se as contas, a que se refere o item v, não forem enviadas dentro do
prazo respectivo, o fato será comunicado à Assembléia Legislativa, cabendo ao
Tribunal, em qualquer hipótese, apresentar minucioso relatório do exercício fi-
nanceiro encerrado.

CAPÍTULO VI

DO PODER EXECUTIVO

Seção 1

Do Governador e Vice-Governador

Art. 68 - O Poder Executivo é exercico pelo Governador do Estado, eleito
mediante sufrágio universal e voto direto e secreto, para um período de 4 (qua-
tro) anos.
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Art. 69 - O Governador tomará posse perante a Assembléia Legislativa ou,
se esta não estiver reunida, perante o Tribunal de Justiça, prestando o seguinte
compromisso: "Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a
do Estado, observar as leis, promover o bem geral, e desempenhar, com lealda-
de, as funções de Governador do Estado de Minas Gerais".

Art. 70 - O Vice-Governador considerar-se-á eleito em virtude de eleição
do Governador com êle registrado, para igual mandato, observadas, no que
couber, idênticas normas de posse.

Art. 71 - O Vice-Governador substituirá o Governador, no caso de impe-
dimento e suceder-lhe-á no de vaga.

Art. 72 - A Assembléia Legislativa declarará vago o cargo de Governador
do Estado se, decorridos 30 (trinta) dias da data fixada para a posse, o Governa-
dor ou o Vice-Governador, salvo motivo de fôrça-maior, não o tiver assumido.

Art. 73 - São requisitos de elegibilidade para Governador e Vice-Governa-
dor:

- ser brasileiro nato;

II - estar no exercício dos direitos políticos;

II - ser maior de 30 (trinta) anos.

Art. 74 - Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador,
ou no de vacância dos respectivos cargos, o exercício do Governo caberá, suces-
sivamente, ao Presidente da Assembléia Legislativa e ao Presidente do Tribunal
de Justiça.

Parágrafo único - Se a vacância ocorrer nos 2 (dois) primeiros anos do
mandato, far-se-á a eleição 60 (sessenta) dias após a ultima vaga e os eleitos
completarão o período de seus antecessores.

Art. 75 - O Governador residirá na Capital do Estado e não poderá, sem
permissão da Assembléia Legislativa, dêle ausentar-se por mais de 8 (oito) dias
consecutivos, sob pena de perda do cargo.

Seção II

Das Atribuições do Governador

Art. 76 - Compete, privativamente, ao Governador:
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- exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da
administração estadual;

- prover e extinguir os cargos públicos estaduais, na forma desta Cons-
tituiçâo;

III - praticar os atos que visem a resguardar o interêsse público, quando
não reservados, implícita ou explicitamente, a outro Poder;

IV - exercer a autoridade superior da Polícia Militar, no âmbito estadual;

V - apresentar ao órgão federal competente, o plano de aplicação dos cré-
ditos concedidos pela União, a título de auxílio, e prestar as contas respectivas;

VI - nomear e exonerar, livremente, os Secretários de Estado;

VII - nomear:

a) com prévia aprovação da Assembléia Legislativa, o Procurador Geral do
Estado, os juizes e auditores do Tribunal de Contas, os membros do Conselho
Estadual de Educação, os Prefeitos da Capital e dos Municípios, considerados
estâncias hidrominerais, o Interventor em Município e, quando determinado em
lei, outros servidores;

b) com prévia aprovação do Presidente da República, os Prefeitos dos Mu-
nicípios, declarados de interêsse para a segurança nacional;

VIII - nomear, remover e promover os Magistrados, com prévia indicação
do Tribunal de Justiça;

IX - fundamentar os projetos de lei que remeter à Assembléia Legislativa;

X - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedindo decretos e re-
gulamentos para sua fiel execução;

XI - vetar proposições de lei;

XII - remeter mensagem à Assembléia, na reunião inaugural da sessão le-
gislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as providências que julgar
necessárias;

XIII - prestar, anualmente, à Assem bléia,dentro de 90 (noventa) dias após
a abertura da sessão legislativa, as contas cia administração relativas ao exercício
anterior;

XIV - celebrar, "ad referendum" da Assembléia Legislativa, convênios com
entidades de direito público ou privado;
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XV - contrair empréstimos externos ou internos e fazer operações ou
acôrdos externos de qualquer natureza, após autorização da Assembléia Legis-
lativa, observado o disposto no item IV, do artigo 42 da Constituição Federal;

XVI - convocar, extraordinàriamente, a Assembléia Legislativa;

XVII - elaborar leis delegadas;

XVIII - decretar e executar a intervenção em municípios;

XIX - solicitar a intervenção federal.

Seção III

Da Responsabilidade do Governador

Ari. 77 - O Governador será submetido a processo e julgamento:

- perante a Assembléia Legislativa, nos crimes de responsabilidade que
lhe forem imputados;

II - perante o Tribunal de Justiça, nos crimes comuns, ressalvado o dis-
posto no § 2 9 do artigo 129, da Constituição Federal.

§ 1 - Declarada procedente a acusação, nos têrmos do item XII, do artigo
31 desta Constituição, o Governador ficará suspenso de suas funções.

§ 2 - Se, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, o julgamento não estiver
concluído, será arquivado o processo.

Seção IV

Dos Secretários de Estado

Art. 78 - Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros
maiores de 21 (vinte e um) anos, no exercício dos direitos políticos.

Art. 79 - Além das atribuições, especificadas em lei, competirá ao Secretá-
rio:

- exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e das enti-
dades administrativas vinculadas à Secretaria;



320

II - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou
delegadas pelo Governador;

III - referendar os atos e decretos assinados pelo Governador;

IV - expedir instruções e outros atos necessários à execução de leis, de-
cretos e regulamentos;

V - apresentar ao Governador, no primeiro trimestre de cada ano, relatório
dos serviços a seu cargo;

VI - prestar à Assembléia Legislativa, por intermédio do Governador, as
informações solicitadas sôbre assuntos concernentes à Secretaria;

VII - comparecer à Assembléia Legislativa, nos cases e para os fins pre-
vistos nesta Constituição.

Art. 80 - Os Secretários de Estado, nos crimes comuns e nos de responsa-
bilidade, serão processados e julgados pelo Tribunal de Justiça,e, nos conexos
com os do Governador, pelos órgãos competentes para processo e julgamento
dêste, ressalvado o disposto no § 2 9 do artigo 129, da Constituição Federal.

Art. 81 - Aplicam-se aos Secretários de Estado, no que couber, os impe-
dimentos relativos aos deputados.

Seção 

Da Segurança Pública

Art. 82 - A Secretaria da Segurança Pública é responsáve l pela preservação
e manutenção, em todo o Estado, da ordem pública e segurança interna, por
meio da Polícia Civil e Polícia Militar.

Art. 83 - Para o cumprimento de suas finalidades, integram a Secretaria da
Segurança Pública, subordinadas ao respectivo Secretário:

- a Polícia Civil, que lhe é subordinada administrativa e funcionalmente;

II - a Polícia Militar, com subordinação operacional.

Art. 84 - Compete à Polícia Civil, organizada de acórdo com os princípios
de hierarquia e disciplina, entre outras atribuições, fixadas em lei, preservar a
ordem pública e apurar as infrações penais ocorridas no território do Estado,
respeitada a competência da União.
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Art. 85 - A Polícia Civil será estruturada em carreira, observando-se o
acesso por merecimento e antigüidade, na forma da lei.

§ 1 - Os cargos de carreira de Delegados de Polícia, serãp providos por
bacharel em Direito, processando-se o ingresso na classe inicial, conforme se
dispuser na legislação específica.

§ 22 - Poderão ser designados delegados especiais, os delegados de car-
reira aposentados e os oficiais da Polícia Militar da ativa, da reserva ou reforma-
dos, na forma da lei.

Art. 86 - A Polícia Militar, instituída para manutenção da ordem pública no
Estado, e o seu Corpo de Bombeiros são considerados fôrças auxiliares, reserva
do Exército, não podendo seus postos ou graduações ter remuneração superior
à fixada para os postos e graduação correspondentes no Exército, exceção feita
para cabos e soldados.

Parágrafo único - Os direitos, os deveres e vantagens do pessoal da Polícia
Militar e seus Corpo de Bombeiros, bem como os limites de idade e outras con-
dições de transferência para a inatividade, serão fixados em estatuto próprio,
obedecida a legislação federal aplicável.

Art. 87 - Compete à Polícia Militar:

- executar, com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Fôr-
ças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades
policiais competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção
da ordem pública e o exercício dos podêres constituídos;

II - atuar de maneira preventiva, como fôrça de dissuasão, em locais ou
áreas especificas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem;

III - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, pro-
cedendo o eventual emprêgo das Fôrças Armadas;

IV - atender à convocação do Govêrno Federal, em caso de guerra externa
ou para prevenir ou reprimir grave subversão da ordem ou ameaça de sua irrup-
ção, subordinando-se ao Comando da Região Militar, para emprêgo em suas
atribuições específicas de Polícia Militar e como participante da defesa territorial.

Seção VI

Do Ministério Público

Art. 88 - 0 Ministério Público Estadual é exercido:
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- pelo Procurador Gera! do Estado, Chefe do Ministério Público Estadual,
nomeado, em comissão, pelo Governador, entre Procuradores do Estado, com
prévia aprovação da Assembléia Legislativa;

II - pelos Procuradores do Estado, que compõem o Conselho Superior do
Ministério Público, sob a Presidência do Procurador-Geral;

II! - pelos Promotores de Justiça, que exercerão também as funções de
Curadoria;

Parágrafo único - A lei poderá criar outros órgãos com funções auxiliares e
de subsituição limitada, sob estatuto próprio e investidura temporária.

Art. 89 - A lei organizará o Ministério Público Estadual em carreira, fixan-
do-lhe as atribuições.

§ 1 - O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, poderá ter orga-
nização própria.

§ 2 - O ingresso nos cargos iniciais de carreira, dependerá de concurso
público de provas e títulos, e a indicação de candidatos à nomeação far-se-á,
sempre que possível, em lista tríplice.

§ 32 - O concurso será realizado pelo Conselho Superior do Ministério Pú-
blico, com e participação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil, na forma da lei.

§ 49 - A promoção far-se-á, de entrância a entrância, por antigüidade e
merecimento, alternadamente, na forma da lei.

§ 59 - O acesso ao cargo de Procurador do Estado, dar-se-á por antigüida-
de e merecimento, alternadamente, na forma da lei.

§ 6 - As atribuições processuais cometidas à Procuradoria Geral, serão
exercidas pelo Procurador-Geral do Estado e pelos Procuradores do Estado,
sendo privativas do primeiro as que devam ser exercidas perante o Tribunal
Pleno e as demais que a lei definir.

§ 79 - Os membros do Ministério Público Estadual, poderão exercer as
atribuições do Ministério Público da União, que lhes forem delegadas em lei fe-
deral, ou resultarem de convênios.

§ 8 - No conflito de atribuições conferidas ao mesmo orgão, inclusive as
decorrentes de representação, assistência ou patrocínio legal, e as resultantes de
delegação ou convênio, a lei regulará qual deva ser, prioritâriamente, exercida
pelo titular, atendida a prevalência, sucessivamente dos interêsses da Justiça



323

Criminal, dos interêsses insitucionais sôbre os individuais e, entre êstes, dos da
parte menos protegida

Art. 90 - Após 2 (dois) anos de exercício, não poderão os membros do Mi-
nistério Público ser demitidos, senão por sentença judicial, ou em virtude de
processo administrativo, em que se lhes faculte ampla defesa, nem removidos, a
não ser mediante representação do Procurador-Geral, com fundamentio em
conviniência do serviço.

Art. 91 - É vedado aos membros do Ministério Público, sob pena de perda
do cargo, exercer atividade político - partidária e advocacia.

Parágrafo único - Não se compreendem na proibição:

- o desempenho de representação judicial de entidade de direito público
ou de assistência;

II o patrocínio oficial por encargo de lei ou delegação.

Art. 92 - A classificação dos Promotores de Justiça, obedecerá à da entrân-
cia da comarca, em que estiverem providos, não sendo afetada em decorrência
da alteração ulterior desta.

Parágrafo único - Quando na função de Curador, o Promotor de Justiça
não perderá a categoria da respectiva entrância.

Art. 93 - Os vencimentos dos Promotores de Justiça, serão fixados por di-
ferença não excedente de 15% (quinze por cento) de uma para outra entrância,
atribuindo-se aos da entrância mais elevada não menos de 314 (três quartos) dos
vencimentos do Procurador Geral do Estado.

Art. 94 - A lei de organização do Ministério Público, disporá sóbre os servi-
ços da Procuradoria Geral e o respectivo quadro de pessoal, bem como sôbre a
movimentação das verbas consignadas ao Ministério Público.

Art. 95 - O Ministério Público, junto à Justiça Militar, será regulado em lei
especial.

§ 1 - Servirá, junto ao Tribunal de Justiça Militar, um Procurador, de livre
nomeação do Governador, dentre bacharéis de Direito, com 5 (cinco) anos de
prática forense, no mínimo.

§ 2 9 - Aplica-se aos membros do Ministério Público, junto à Justiça. Militar,
o disposto nesta Seção, no que couber.
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Seção VII

Dos Servidores Públicos

Art. 96 - Os cargos públicos, serão acessíveis a todos os brasileiros que
preencherem os requisitos estabelecidos em lei.

§ 1 - A primeira investidura em cargo público, dependerá de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo os casos indi-
cados em lei.

§ 2 - A nomeação de candidato aprovado, obedecerá a ordem de classifi-
cação.

§ 39 - Prescindirá de concurso, a nomeação para cargos em comissão, de-
clarados, em lei, de livre nomeação e exoneração.

Art. 97 - A validade dos concursos públicos se prorrogará até que se com-
pletem as nomeações dos candidatos nêle classificados, em número correspon-
dente ao das vagas a serem preenchidas na época da sua realização.

Art. 98 - O Estado assegurará ao funcionário os seguintes direitos, além de
outros que, nos têrmos da lei, visem à melhoria de sua condição social e à pro-
dutividade do serviço público:

- estabilidade, após 2 (dois) anos de exercício, quando nomeado por con-
curso;

II - disponibilidade remunerada, nos casos de extinção do cargo ou decla-
ração de sua desnecessidade pelo Poder Executivo, até o aproveitamento em
cargo equivalente, quando estável;

III - promoção;

IV - férias anuais e férias-prêmio remuneradas;

V - retribuição nunca inferior às necessidades de subsistência;

VI - abono de família;

VII - adicionais por tempo de serviço;

VIII - bolsa de estudo, inclusive para dependentes em estabelecimentos de
ensino secundário, segundo o que fôr estabelecido pelo Conselho Estadual de
Educação, com prioridade para quem tiver insuficiência de recursos;
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IX - assistência e previdência sociais.

Art. 99 - É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas,
exceto:

- a de juiz com um cargo de professor;

II - a de dois cargos de professor;

III - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

IV - a de dois cargos privativos de médico.

§ 1 - Em qualquer dos casos, a acumulação sômente será permitida
quando houver correlação de matérias e compatibilidade de horários.

§ 22 - A proibição de acumular estender-se-á a cargos, funções ou emprê-
gos em autarquias, emprêsas públicas e sociedades de economia-mista, criadas
por lei.

§ 39 - Poderão ser estabelecidas, rio iriterêsse do serviço público, outras
exceções a proibição de acumular, nos têrmos da lei complementar federal.

§ 49 - A proibição de acumular proventos, não se aplicará aos aposenta-
dos, quanto:

a) ao exercício de mandato eletivo;

b) ao exercício de um cargo em comissão;

c) a contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados.

Art. 100 - É vedada a participação dos servidores públicos no produto da
arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa.

Art. 101 - Os servidores do Estado, não poderão perceber remuneração
que exceda os limites estabelecidos em lei federal.

Art. 102 - A demissão de funcionário dependerá:

- de sentença judiciária, se vitalício;

II - de sentença judiciária ou processo administrativo, em que lhe seja as-
segurada ampla defesa, se estável.

Parágrafo único - Invalidada por sentença a demissão, o funcionário será
reintegrado no cargo e quem o estiver ocupando será exonerado ou, se fôr o ca-
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so, reconduzido ao cargo anterior, sem direito a indenização.

Art. 103 - A aposentadoria verficar-se-á:

- compulsôriamente, aos 70 (setenta) anos de idade:

a) com vencimentos integrais, desde que o funcionário conte, no mínimo,
35 (trinta e cinco) anos de serviços, se do sexo masculino ou 30 (trinta) anos, se
do sexo feminino;

b) com vencimentos proporcionais, quando o funcionário contar menos
tempo.

II - voluntàriamente, com vencimentos integrais, desde que o funcionárioS
no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se do sexo masculino, ou 30
(trinta) anos, se do sexo feminino;

III - por invalidez, com vencimentos integrais, quando o funcionário sofrer
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incu-
rável, especificada em lei.

Parágrafo único - Aos proventos dos funcionários inativos, aplicar-se-ão
as seguintes normas:

a) serão, permanentemente, equiparados e igualados aos dos funcionários
em atividade no cargo ou função correspondente ao da aposentadoria;

b) serão revistos sempre que, por motivos de alteração do poder aquisitivo
da moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários em atividade;

c) não poderão exceder, em caso algum, a remuneração percebida pelos
funcionários em atividade.

Art. 104 - O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, será
computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, na
forma da lei.

Parágrafo único - Entende-se também como tempo de serviço público
estadual, para os efeitos dêste artigo, aquêle prestado às Sociedades de Econo-
mia Mista, sob qualquer regime jurídico.

Ar. 105 - As exceções às regras estabelecidas, quanto a tempo e natureza
de serviço para aposentadoria, reforma, transferência para a inatividade e dispo-
nibilidade, decorrerão do disposto em lei complementar federai.

Art. 106 - 0 funcionário público investido em mandato eletivo, salvo o
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mandato gratuito de vereador, ficará afastado de exercício de seu cargo e só-
mente por antigüidade será promovido.

§ 12 - O período de exercício de mandato será contado como tempo de
serviço apenas para efeito de promoção por antigüidade e aposentadoria.

§ 22 - A lei poderá estabelecer Outros impedimentos para o funcionário
candidato a mandato eletivo, diplomado para exercê-lo ou já em seu exercício.

§ 32 - O servidor público, investido em mandato gratuito de vereador, fará
jus a percepção de vencimentos e vantagens de seu cargo, nos dias em que
comparecer às reuniões da Câmara.

Art. 107 - Assegurar-se-á ao servidor, quando no exercício de mandato de
Prefeito Municipal, o direito de optar pelos vencimentos e vantagens de seu car-
go.

Art. 108 - Nenhum funcionário poderá ser transferido ou removido "ex of-
ficio" para cargo ou função que deva exercer fora da localidade de sua residên-
cia, no período de 6 (seis) meses anteriores e no de 3 (três) meses posteriores às
eleições.

Art. 109 - A lei disporá sóbre o regime jurídico dos servidores admitidos
em caráter temporário ou contratados para funções de natureza técnica especia-
lizada.

Art. 110 - As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos
que seus servidores, nesta qualidade, causarem a terceiros.

Parágrafo único - Caberá ação regressiva contra o servidor responsável,
nos casos de culpa ou doto.

Art. 111 - O disposto, nesta Seção, aplica-se aos servidores dos três Po-
dêres do Estado e aos dos Municípios.

§ 1' - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judi-
ciário, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, para cargos
de atribuições iguais ou assemelhadas.

§ 2 - Respeitado o disposto no parágrafo anterior, é vedada a vinculação
ou equiparação de qualquer natureza, para efeito de remuneração do pessoal do
serviço público.

§ 3<1 Aplicam-se, no que couber, aos servidores da Assembléia Legislativa
e dos Tribunais Estaduais, bem como aos das Câmaras Municipais, os sistemas
de classificação e níveis de vencimentos dos cargos do serviço civil, do respecti-
vo Poder Executivo.
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§ 42 - A Assembléia Legislativa, os Tribunais Estaduais e as Câmaras Mu-
nicipais, sômente poderão admitir servidores mediante concurso de provas ou
de provas e títulos, após a criação dos cargos respectivos, através de lei votada
em 2 (dois) turnos, com intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas entre
êles, e aprovada pela maioria absoluta dos membros das casas legislativas com-
petentes.

§ 5 - Aos projetos de lei de que trata o parágrafo anterior, sômente serão
admitidas emendas que, de qualquer forma, aumentem as despesas ou o nú-
mero de cargos previstos, quando assinadas pela metade, no mínimo, dos
membros das respectivas casas legislativas.

Art. 112 - O Poder Executivo manterá, na forma da lei, um Conselho de
Administração do Pessoal, para decidir sôbre reclamações dos servidores do
Estado, contra atos que afetem interêsses ou direitos funcionais.

§ 1 9 - As decisões do Conselho serão sempre recorríveis para o Governa-
dor do Estado.

§ 2 - O Conselho será composto de 7 (sete) membros, 2 (dois) dos quais
serão escolhidos entre servidores do Estado.

Seção VIII

Da Região Administrativa

Art. 113 - O Estado poderá criar, em determinada área de seu território,
Região Administrativa.

Art. 114 - A Região Administrativa, será organizada em decreto do Gover-
nador do Estado, ouvido o órgão estadual de planejamento, e nêle se determi-
narão o território, as bases da coordenação regional cios serviços públicos e a
respectiva sede, além de outras providências.

§ 1 - O Administrador da Região e seus auxiliares diretos serão nomea-
dos, em comissão, pelo Governador do Estado.

§ 2 - O Conselho da Região, terá representantes eleitos pelos prefeitos e
vereadores do respectivo território, além de membros nomeados pelo Governa-
dor do Estado, cabendo-lhe debater, apresentar sugestões e fiscalizar as ativida-
des da administração regional.

Art. 115 - A Região Administrativa, após 3 (três) anos de funcionamento,
poderá ser organizada em lei, de iniciativa do Governador do Estado, mantido
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sempre o princípio da nomeação, em comissão, do Administrador e de seus au-
xiliares.

CAPÍTULO VII

DO PODER JUDICIÁRIO

Seção 1

Disposições Preliminares

Art. 116 - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:

- Tribunal de Justiço;

II - Tribunal de Alçada;

III - Juízes de Direito;

IV - Tribunal do Júri;

V - Juizes de Paz;

VI - Tribunal e Conselhos de Justiça Militar.

Parágrafo único - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de
Justiça:

a) Tribunais inferiores de segunda instância, cuja competência seja deter-
minada pelo valor limitado das causas, pela natureza delas ou por ambos os cri-
térios;

b) juízes togados com investidura temporária, que tenham competência
para julgamento de causas de pequeno valor e atribuição de substituir juízes vi-
talícios.

Art. 117 - Os magistrados, salvo restrição constitucional, gozarão das se-
guintes garantias:

- vitaliciedade, consistente em não perder o cargo, senão por sentença
judiciária;

II - rii'ovibilidade, exceto por interêsse público;

III - irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto, aos impostos
ueris, inclusive o de renda, e aos impostos extraordinários.
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l - A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta) anos de idade ou
por invalidez comprovada e facultiva após 30 (trinta) anos de serviço público, em
qualquer dêsses casos, com vencimentos integrais.

§ 2 - O Tribunal de Justiça poderá, por motivo de interêsse público, em
escrutínio secreto e com o voto de 2/3 (dois terços) de seus membros efetivos,
determinar a remoção ou a disponibilidade de magistrado de categoria inferior,
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, assegurando-lhe defesa.

§ 39 - O Tribunal poderá proceder, na forma prevista no parágrafo ante-
rior, em relação a qualquer de seus membros.

§ 42 - Se em disponibilidade não decorrente do diposto nos paragrafos 2
e 39 dêste artigo, ou no artigo 181 da Constituição Federal, o magistrado poderá
aposentar-se de conformidade com a lei específica.

Art. 118 - E vedado ao magistrado, sob pena de perda do cargo judiciário:

- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública,
salvo um cargo de magistério;

II - receber, a qualquer título, percentagens nos processos sujeitos a seu
despacho e julgamento;

lii - exercer atividade político-partidária.

Art. 119 - Compete aos Tribunais de superior instância:

- eleger os Presidentes e demais titulares de sua direção;

li - elaborar seus regimentos internos e organizar os serviços auxiliares,
provendo-lhes os cargos na forma da lei;

III - propor à Assembléia Legislativa, a criação ou a extinção de cargos e a
fixação dos respectivos vencimentos;

IV - conceder licença e férias a seus membros, bem como aos magistrados
e serventuários imediatamente subordinados.

Art. 120 - Sômente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, po-
derão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Públi-
co.

Art. 121 - Os pagamentos devidos pela Fazenda estadual ou municipal, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precató-
rios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
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pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos
para êsse fim.

§ 1 9 - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito pú-
blico, de verba necessária ao pagamento de seus debitos constantes de precató-
rios judiciários, apresentados até 1 9 (primeiro) de julho.

§ 2 9 - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados
ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição
competente.

§ 32 - Caberá ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda
determinar o pagamento, segundo as possibilidades do depósito e, a requeri-
mento do credor preterido nos seus direitos de precedência, ouvido o Procura-
dor Geral do Estado, autorizar o seqüestro da quantia necessária à satisfação do
débito.

Seção II

Do Tribunal de Justiça

Art. 122 - O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e jurisdição em todo
o Estado, compor-se-á de 27 (vinte e sete) Desembargadores, entre os quais
serão escolhidos o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor.

Parágrafo único - Só mediante proposta do Tribunal poderá ser alterado o
número de seus membros.

Art. 123 - Na composição do Tribunal de Justiça, 115 (um quinto) dos lu-
gares será preenchido por advogados em efetivo exercício da profissão e por
membro do Ministério Público, todos de notório merecimento e idoneidade
moral, com 10 (dez) anos, pelo menos, de prática forense.

§ 1'' - Quer a nomeação de advogado, quer a de membros do Ministério
Público dependerão de lista tríplice, constituída só de advogados ou só de mem-
bros do Ministério Público.

§ 2 - No Tribunal de Justiça, à classe dos advogados serão reservados
tantos lugares quantos sejam os destinados à classe do Ministerio Público e, se
fôr ímpar o número de lugares, um dêstes será especialmente designado para
ser preenchido, alternadamente, ora por uma classe, ora por outra.

Art. 124 - Compete, privativamente, ao Tribunal de Justiça:

- processar e julgar, ressalvadas as atribuições da Justiça Eleitoral e da
Justiça Militar, na forma da Constituição Federal:
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a) nos crimes comuns, o Governador, o Vice-Governador e os deputados
estaduais;

b) nos crimes comuns o nos de responsabilidade, os Secretários de Estado,
os membros do Ministério Público, os juizes do Tribunal de Alçada e os juizes de
inferior instância.

II - propor à Assembléia Legislativa a fixação dos vencimentos da magis-
tratura;

III - remeter ao Governador do Estado a lista tríplice ou a indicação por
antigüidade, para efeito de nomeação, remoção, promoção ou acesso de magis-
trado;

IV - dispor, em resolução, pela maioria absoluta de seus membros, sôbre a
divisão e a organização judiciária, cuja alteração sõmente poderá ser feita de 5
(cinco) em 5 (cinco) anos.

Parágrafo único - Os encargos financeiros, decorrentes das resoluções
mencionadas no item IV dêste artigo, ficarão sujeitos a autorização orçamentá-
ria, se fôr o caso na forma do artigo 43, item II.

Art. 125 - O Tribunal de Justiça poderá criar em resolução, como seu ór-
gão auxiliar, o Conselho Superior da Magistratura, com a composição e as atri-
buições fixadas na organização judiciária do Estado.

Parágrafo único - As atribuições e o funcionamento do Conselho serão re-
gulados na resolução de organização judiciária.

Art. 126 - A Corregedoria de Justiça, com funções administrativas de fisca-
lização e disciplina, terá suas atribuições reguladas na resolução de organização
judiciária.

Seção III

Do Tribunal de Alçada

Art. 127 - O Tribunal de Alçada, com sede na Capital e jurisdição em todo
o Estado, compor-se-á cIo 9 (nove) juizes, entre os quais serão escolhidos o Pre-
sidente e o Vice-Presidente.

Parágrafo único - Só mediante proposta do Tribunal de Justiça poderá ser
alterado o número de seus juizes.

Art. 128 - Na composição do Tribunal de Alçada, 115 ( um quinto) dos lu-
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gares será preenchido por advogados em efetivo exercício da profissão e por
membros do Ministério Público, todos de notório merecimento e idoneidade
moral, com 10 (dez) anos, pelo menos, de prática forense.

Parágrafo único - O preenchimento dos lugares, reservados a advogados
ou a membros do Ministério Público, obederá às mesmas regras estabelecidas
para o Tribunal de Justiça.

Seção IV

Dos Juízes

Art. 129 - O ingresso na magistratura de carreira dependerá de concurso
público de provas e títulos e a indicação de candidatos à nomeação far-se-á,
sempre que possível, em lista tríplice.

Parágrafo único - O concurso será realizado pelo Tribunal de Justiça, com
a participação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 130 - A promoção de juízes far-se-á, de entrância a entrãncia, por an-
tigüidade e merecimento, alternadamente, observadas as seguintes normas:

- a antigüidade apurar-se-á na entrância e o Tribunal de Justiça só po-
derá recusar o juízo mais antigo pelo voto da maioria de seus membros, repe-
tindo-se a votação até fixar-se a indicação;

II - o merecimento apurar-se-á, sempre que possível, em lista tríplice.

Parágrafo único - Sômente após 3 (três) anos de exercício na respectiva
entrância, poderá o juiz ser promovido, salvo se não houver, com tal requisito,
quem aceite o lugar vago.

Art. 131 - O preenchimento do cargo de Juiz de Direito Substituto de Se-
gunda Instância, far-se-á:

- através de remoção, mediante lista tríplice de nomes escolhidos entre
os Juízes de Direito da mais alta entrância;

através ele promoção, sàmente rio caso de não haver candidato à re-
moção

Art. 132 - O acesso de juízes ao Tribunal de Alçada, dar-se-á por antigüi-
dade e merecimento, alternadamente, observadas as seguintes normas:

- a antigüidade apurar-se-á na mais alta entrância, nesta incluídos os Juí-
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zes de Direito Substitutos de Segunda Instância, e o Tribunal de Justiça só po-
derá recusar o juiz mais antigo pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;

II - o merecimento apurar-se-á em lista tríplice de nomes escolhidos entre
os Juizes de Direito de qualquer entrância.

Parágrafo único - O Juiz que tiver acesso ao Tribunal de Alçada, manterá
sua posição na lista de antigüidade para o Tribunal de Justiça.

Art. 133 - O acesso ao Tribunal de Justiça, dar-se-á por antigüidade e
merecimento, alternadamente, observadas as seguintes normas:

- a antigüidade apurar-se-á na mais alta entrância e o Tribunal só poderá
recusar o juiz mais antigo pelo voto da maioria absoluta de seus membros, re-
petindo-se a votação até fixar-se a indicação;

II - o merecimento apurar-se-á em lista tríplice, de nomes escolhidos entre
os Juizes de Direito de qualquer entrância.

Parágrafo único - Para efeito de acesso, a mais alta entrância abrange
também os Juizes Substitutos de Segunda Instância e os Juizes do Tribunal de
Alçada.

Art. 134 - A classificação dos juizes obedecerá à da entrância em que esti-
verem providos, não sendo afetada em decorrência da alteração ulterior desta.

Art. 135 - Em caso de mudança da sede do juízo, será facultado a seu titu-
lar remover-se para a nova sede ou para comarca de igual entrância, ou obter
disponibilidade com vencimentos integrais.

Art. 136 - Os vencimentos cios Juizes de Direito serão fixados com diferen-
ça não excedente a 15% (quinze por cento) de uma para outra entrância, atri-
buindo-se aos de entrância mais elevada, não menos de 314 (três quartos) dos
vencimentos dos Desembargadores e não podendo nenhum magistrado perce-
ber mensalmente, importância total superior ao limite máximo estabelecido em
lei federal.

Art. 137 - Os Juizes de Pai temporários, terão competência para habilita-
ção e celebração de casamentos, bem como outros atos previstos em lei, com
atribuição judiciária de substituição, exceto para julgamento finais e irrecorriveis.

Parágrafo único - A lei disporá sóbre a nomeação do Juiz de Paz.
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Seção V

Do Tribunal do Júri

Art. 138 - O Tribunal do Júri, de composição, organização e competência
estabelecidas em lei federal, terá funcionamento nas sedes das comarcas.

Seção VI

Da Justiça Militar

Art. 139 - A Justiça Militar estadual, constituída pelos Conselhos de Justi-
ça, como órgãos de primeira instância, e pelo Tribunal de Justiça Militar, como
órgão de segunda instância, terá sede, organização e competência estabelecidas
na resolução de organização judiciária, observada a legislação federal.

Parágrafo único - Os juizes do Tribunal de Justiça Militar terão venci-
mentos, direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos iguais aos dos juizes
do Tribunal de Alçada.

CAPÍTULO VIII

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Seção 1

Disposições Preliminares

Art. 140 - Os municípios são unidades territoriais com autonomia assegu-
rada pela Constituição Federal e se organizarão de acôrdo com lei complementar
estadual.

Parágrafo único - O Distrito é unidade do município.

Art. 141 - A sede do Município dá-lhe o nom ee tem a categoria de cidade.
O Distrito designar-se-á pelo nome da respectiva sede, que terá a categoria de
Vila.

Parágrafo único - Os topónimos que contarem mais de 15 (quinze) anos,
só poderão ser alterados mediante lei estadual votada por maioria absoluta,
precedida de resolução aprovada por 213 (dois terços) dos membros dá Câmara
Municipal e de consulta prévia à população interessada.
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Art. 142 - Além dos requisitos estabelecidos na lei complementar federal,
são condições essenciais para a criação do município, a existência, na sede, de:

- 400 (quatrocentas) moradias, pelo menos;

II - edificios com capacidade e condições para o Govêrno Municipal, escola
pública, pôsto sanitário, matadouro, culto religioso, bem como cemitério.

§ 1 - A prova dos requisitos enumerados neste artigo, far-se-á pelo pro-
cesso estabelecido na lei complementar estadual.

§ 2 - Satisfeitos os requisitos, é obrigatória a criação do Município, res-
peitadas as condições de sobrevivência do Município remanescente.

Art. 143 - O Município nôvo, será solenemente instalado na primeira reu-
nião da Câmara Municipal, a realizar-se nos 60 (sessenta) dias seguintes á di-
plomação do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.

Parágrafo único - Os mandatos eletivos da primeira administração, coinci-
dem com os demais, observada a legislação federal.

Art. 144 - Por voto da maioria absoluta das respectivas Câmaras e consulta
prévia às populações diretamente interessadas, na forma da lei complementar
estadual, poderão os Municípios modificar os seus limites, mediante acôrdo
aprovado em resolução da Assembléia Legislativa.

Ari. 145 - É facultado ao Município, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos
membros da Câmara, requerer à Assembléia Legislativa, sua anexação a outro.

§ 1 - A Assembléia Legislativa, depois de ouvir, em consulta prévia, os
órgãos públicos locais e as populações diretamente interessadas, na forma da lei
complementar estadual, determinará a inclusão do pedido no projeto de revisão
administrativa do Estado.

§ 2 - A lei complementar estadual disciplinará outros casos de extinção do
Município.

Art. 146 - Os Municípios poderão associar-se, mediante convênios, para
explorar, sob planejamento, os serviços de interêsse comum, de forma perma-
nente ou transitória, na forma da lei complementar de organização municipal.

Ari. 147 - Nas hipóteses de criação, alteração de divisas e extinção de Mu-
nicípios, a lei complementar estadual regulará o destino dos bens públicos exis-
tentes nas respectivas áreas e disporá sõbre os direitos e obrigações a elas rela-
tivas.

Art. 148 - É vedado ao Município, além do que dispõe a Constituição Fe-
deral:
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- remunerar, ainda que temporàriamente, servidor federal ou estadual
exceto quando existir acôrdo ou convênio com a União, com o Estado ou com
outra entidade;

II - contrair empréstimos externos e realizar operações e acôrdos da mes-
ma natureza, sem a prévia autorização do Senado Federal e parecer prévio do
Tribunal de Contas do Estado;

III - estabelecer incompatibilidade de parentesco para o exercício da ve-
reança.

Art. 149 - O Estado prestará assistência técnico-administrativa, ao Municí-
pio que a solicitar.

Art. 150 - As condições para a criação do Distrito e do Subdistrito, serão
fixadas na lei complementar estadual.

Art. 151 - O Governador do Estado, dentro de 10 (dez) dias da publicação
da lei, dará ciência dos Municípios, Distritos e Subdistritos que tenham sido cria-
dos à Justiça Eleitoral.

Seção II

Da Câmara Municipal

Art. 152 - A administração do Município, em sua função deliberativa, com-
pete à Câmara Municipal.

Parágrafo único - O número de vereadores será ímpar, limitado o mínimo
a 9 (nove) e o máximo a 21 (vinte e um), guardando-se proporcionalidade com o
eleitorado do Município.

Art. 153 - São condições de elegibilidade para vereador:

- ser brasileiro;

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Art. 154 - A Câmara Municipal reunir-se-á na sede do Município, pelo me-
nos por 3 (três) períodos, ordinàriamente, durante o ano.

§ 1 - No primeiro período, que se realizará até o dia 5 (cinco) de março,
elegerá a Mesa e constituirá as Comissões; no segundo, apreciará as contas do
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Prefeito após receber o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; e, no
terceiro, que se iniciará na última quinzena de setembro, votará o orçamento até
o dia 30 (trinta) de novembro.

§ 2 - Reunir-se-á a Câmara, extraordinà ria mente, quando convocada,
com prévia declaração de motivos, pelo seu Presidente, pelo Prefeito ou por 113
(uni terço) dos vereadores.

Art. 155 - A Mesa da Câmara será eleita, anualmente, na instalação do
primeiro período de reuniões, por voto secreto.

§ 1 - Enquanto não fór eleito o riõvo Presidente, os trabalhos da Câmara
serão dirigidos pela Mesa da Sessão Legislativa anterior.

§ 2 9 - No primeiro ano de cada legislatura, a posse dos vereadores e a elei-
ção dos membros da Mesa, dar-se-ão perante o Juiz de Direito.

§ 30 - No caso de vacância de todos os cargos da Mesa, o vereador mais
idoso assumirá a Presidência até nova eleição, a qual se realizará dentro de 30
(trinta) dias, a contar cia vacância.

Art. 156 - Serão remunerados os vereadores da Capital e dos Municípios,
com população superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes, dentro dos limites e
critérios fixados na lei complementar federal.

Art. 157 - Os vereadores não poderão:

- desde a expedição do diploma:

a) firmar e manter contrato com emprêsas concessionárias de serviço pú-
blico municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar cargo, função, emprêgo ou comissão nas mencionadas emprê-
sa S.

II - desde a posse:

a) ser proprietários, diretores ou conselheiros de emprêsa que goze de fa-
vor do Município ou que com êste mantenha contrato de qualquer natureza;

b) patrocinar causa em que seja interessada, qualquer das entidades a que
se refere a alínea "a", do item 1.

Art. 158 - Perderá o mandato o vereador:

- que infringir qualquer das proibições do artigo anterior;
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II - cujo procedimento fôr declarado incompatível com o decôro da ve-
reança ou atentatório às instituições vigentes;

III - que deixar de comparecer a 2 (dois) períodos consecutivos de reuniões
ou a 5 (cinco) reuniões extraordinárias, em cada sessão legislativa, salvo impe-
dimento por enfermidade, licença ou outro motivo expresso no Regimento In-
terno;

IV - que fôr privado dos direitos políticos;

V - que praticar atos de infidelidade partidária, segundo o previsto no pa-
rágrafo único do artigo 152, da Constituição Federal.

1 9 - Nos casos dos itens 1 e III dêste artigo, a perda do mandato será de-
cretada pela maioria absoluta da Câmara Municipal, mediante provocação de
qualquer de seus membros, de sua Mesa ou de partido político.

22 - No caso dos itens IV e V, a perda será automática e declarada pela
respectiva Mesa.

3 - A lei complementar estadual poderá consignar outros impedimen-
tos, além dos indicados no artigo 157, itens 1 e II, e prever outros casos de perda
de mandato.

Art. 159 - Nos casos de vaga ou afastamento de vereador, disciplinados na
Lei Complementar de Organização Municipal, será convocado o respectivo su-
plente.

Art. 160 - Compete à Câmara Municipal, deliberar sôbre tudo o que diz
respeito ao peculiar interêsse do Município, notadamente a decretação e a arre-
cadação dos tributos de sua competência, aplicação de suas rendas e a organiza-
ção dos serviços públicos locais.

Parágrafo único - Será respeitada a independência dos vereadores, no
exercício do mandato, por suas opiniões e votos.

Art. 161 - As deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria
de votos, presentes mais da metade de seus membros, salvo disposições em
contrário.

Parágrafo único - O resumo da ata das reuniões da Câmara Municipal,
será publicado, obrigatôriamente, na imprensa local ou da região, ficando res-
ponsável pela falta de publicação, o Secretário da Mesa.

Art. 162 - A iniciativa de projeto de lei municipal, caberá ao Prefeito, ao
Vereador e às Comissões da Câmara Municipal.
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§ 1 9 - É da competência exclusiva do Prefeito, a iniciativa das leis que dis-
ponham sôbre matéria financeira e orçamentária, criem empregos, cargos e fun-
ções públicas, aumentem os vencimentos ou a despesa pública, ressalvada a
competência da Câmara Municipal no que concerne aos respectivos serviços
administrativos.

§ 2 - Os projetos de lei do Prefeito, por sua solicitação, serão discutidos e
votados em 40 (quarenta) dias, excluídos os referentes a codificações locais.

§ 39 - Findo êsse prazo, sem deliberação, considerar-se-á aprovado o
projeto remetido.

§ 4'2 - São de iniciativa do Prefeito, os projetos de lei sôbre alienação, per-
muta ou empréstimo de imóveis do Município.

Art. 163 - Só pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, poderá a
Câmara Municipal:

- conceder isenção e subvenções para entidades e serviços de interêsse
público;

II - decretar a perda de mandato de vereador, no caso do artigo 158, item

III - decretar a perda de mandato do Prefeito ou do Vice-Prefeito;

IV - perdoar dívida ativa, nos casos de calamidade, de comprovada pobre-
za do contribuinte e de instituições legalmente reconhecidas como de utilidade
pública;

V - aprovar empréstimos, operações de crédito e acõrdos externos, de
qualquer natureza, dependentes de autorização do Senado Federal, além de ou-
tras matérias fixadas na lei complementar estadual;

VI - recusar o parecer prévio do Tribuna) de Contas mencionado no pará-
grafo único do artigo 16, da Constituição Federal;

VII - modificar a denominação de logradouros públicos - com mais de 10
(dez) anos, na forma da lei complementar estadual

Art. 164 - O subsídio do Prefeito, a ser fixado no último ano da legislatura,
para vigorar no mandato subseqüente, só poderá ser aprovado pelo voto da
maioria dos membros da Câmara.

Ari. 165 - O Prefeito ou o Vice-Prefeito poderá comparecer, sem direito de
voto, às reuniões da Câmara Municipal, sendo o seu comparecimento obrigató-
rio, quando fôr convocado para prestar esclarecimentos ou informações.
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Art. 166 - O projeto de lei, aprovado pela Câmara, será enviado ao Prefeito
que, aquiescendo, o sancionará dentro de 15 (quinze) dias úteis.

§ 12 - Se o Prefeito julgar a proposição de lei, no todo ou em parte, in-
constitucional, ou contrária ao interêsse público local, veta-la-á, total ou par-
cialmente, dentro de 15 (quinze) dias úteis, contados daqueles em que o receber,
comunicando ao Presidente da Câmara, no prazo de 48 (quarenta e Oito) horas,
os motivos do veto.

§ 22 - Se a Câmara não estiver reunida, o Prefeito fará comunicação ao seu
Presidente, por ofício, no mesmo prazo, e a divulgará, de acordo com os recur-
sos locais.

§ 32 - Decorridos os 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do Prefeito importará
sanção.

§ 42 - Considerar-se-á rejeitado o veto, se o projeto obtiver o voto de 213
(dois terços) dos vereadores presentes em escrutínio secreto.

§ 59 - Nos Casos dos parágrafos 39 e 49, se o Prefeito deixar de promulgar
a lei, dentro de 48 (quarenta e Oito) horas, o Presidente da Câmara Municipal,
em igual prazo, promulgá-la-á, ordenando a sua publicação.

§ 6 - Considerar-se-á mantido, o veto que não fôr apreciado pela Câmara
Municipal, dentro dos 90 (noventa) dias seguintes à sua comunicação.

Art. 167 - A elaboração do orçamento municipal, obedecerá às normas
gerais do direito financeiro e à legislação estadual aplicável.

Parágrafo único - O orçamento municipal será impresso, distribuído às
autoridades e remetido ao Tribunal de Contas.

Seção III

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária do Município

Art. 168 - A fiscalização financeira e orçamentária dos municípios, será
exercida mediante contrôle externo da Câmara Municipal e contrôle interno do
Executivo Municipal.

§ 1 - O contrôle externo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado.

§ 2 - Sômente por decisão de 213 (dois terços) dos membros da Câmara
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Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Con-
tas sôbre as contas que o Prefeito deve prestar anualmente.

Art. 169 - O Município poderá criar o cargo de auditor para fiscalizar a ad-
ministração financeira, a execução orçamentária e as contas do govêrno local.

§ 12 - O cargo de auditor financeiro e orçamentário, para a fiscalização das
contas da administração local, será preenchido mediante concurso público de
títulos e de provas, exigindo-se, para inscrição nesse concurso, o diploma de
curso superior de ciências contábeis.

§ 2 9 - Caberá ao auditor, entre outras funções, assessorar a Câmara Muni-
cipal no exame das Contas do Prefeito.

Art. 170 - O Tribunal de Contas, emitirá pareceres sôbre matéria financeira
e orçamentária de relevante interêsse municipal, mediante solicitação funda-
mentada por 1/3 (um terço), pelo menos, dos membros da Câmara Municipal.

Art. 171 - A lei orgânica do Tribunal de Contas, disporá sôbre a criação de
delegacias, distribuidas pelas principais regiões do Estado, para o desempenho
de suas funções junto das Câmaras Municipais.

Seção IV

Do Prefeito e do Vice-Prefeito

Art. 172 - A administração do Município será exercida, na sua função exe-
cutiva, pelo Prefeito.

Parágrafo único - São condições de elegibilidade para Prefeito e Vice-
Prefeito:

- ser brasileiro;

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ser maior de 21 (vinte e um) anos;

TV - satisfazer às exigências da lei federal, sôbre domicílio eleitoral.

Art. 173 - O prefeito prestará compromisso e tomará posse perante a Câ-
mara Municipal, ria reunião subseqüente à da instalação desta, ou nos 10 (dez)
dias seguintes.

§ 1 - Se a Câmara não estiver instalada ou se deixar, por qualquer motivo,
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de reunir-se para dar posse, o Prefeito empossar-se-á, decorrido aquêle prazo,
nos 8 (oito) dias que se seguirem, perante o Juiz de Direito da Comarca.

§ 22 - No caso de vaga, ausência ou impedimento do Juiz de Direito, a
posse será dada pelo seu substituto legal.

§ 39 - O Vice-Prefeito tomará posse no mesmo prazo e na forma prescrita
neste artigo.

§ 49 - Se, no prazo de 30 (trinta) dias, o Prefeito ou o Vice-Prefeito não ti-
ver tomado posse, a Câmara Municipal decretará a vacância do cargo, salvo mo-
tivo de fôrça maior, reconhecido pelo Juiz de Direito ou pela própria Câmara.

Art. 174 - Substitui o Prefeito, em caso de impedimento, e sucede-lhe, no
de vaga, o Vice-Prefeito com êle registrado e eleito.

§ 12 - Em caso de impedimento ou de vaga nos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, serão, sucessivamente, chamados ao exercício das funções o Presiden-
te, o Vice-Presidente e o Secretário da Câmara Municipal.

§ 2° - Quando ocorrer a vacância de cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
proceder-se-á a novas eleições, 60 (sessenta) dias depois de aberta a última va-
ga, salvo quando faltarem menos de 15 (quinze) meses para o término do man-
dato, comunicando-se, naquela hipótese, a ocorrência ao tribunal Regional
Eleitoral, para fixar a data do pleito.

Art. 175 - O Prefeito residirá na sede do Município, dêle não podendo au-
sentar-se, sem prévia licença da Câmara Municipal, por mais de 20 (vinte) dias
consecutivos.

Art. 176 - Nas faltas e impedimentos não superiores a 7 (sete) dias, os
Prefeitos da Capital e das estâncias hidrominerais, serão substituídos na forma
da lei complementar da Organização municipal.

Seção V

Das Atribuições do Prefeito

Art. 177 - Compete ao Prefeito:

- representar o Município;

II - encaminhar projetos de leis municipais ou de posturas, nos casos pre-
vistos nesta Contituição e em lei complementar estadual;
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III executar as leis e as resoluções da Câmara Municipal;

IV - apresentar, em cada ano, à Câmara Municipal, ria forma da lei, a pro-
posta orçamentária para o exercício seguinte;

V - encaminhar as contas da administração à Câmara Municipal, até o dia
15 (quinze) de março de cada ano, publicando antes, no jornal oficial do Estado,
o seu inteiro teor;

VI - publicar, nos prazos previstos na lei estadual, por editais e pela im-
prensa local, ou da região, as leis, resoluçces, impostos e lançamentos para cada
exercício, e, mensalmente, o balanço da receita e despesa;

VII - manter e zelar o patrimônio do Município;

VIII - sancionar e promulgar, dentro de 15 (quinze) dias úteis, contados do
recebimento, as proposições de lei, ou vetá-las, devolvendo-as à Câmara;

IX - prestar, quando solicitado por vereador, através da Câmara Municipal,
informações sôbre atos da administração;

X - expedir certidões, quando requeridas, sôbre qualquer assunto proces-
sado ou arquivado na Prefeitura;

XI - nomear e demitir servidores públicos, de acôrdo com a lei comple-
mentar estadual e segundo os preceitos da lei municipal;

XII - providenciar o que fôr de interêsse do Município, na forma prevista
nesta Constituição e nas leis do Estado;

XIII - comparecer, perante a Cãmara Municipal ou qualquer de suas Co-
missões, para solicitar providências e, obrigatóriamente, quando fór convocado
para prestar informações sóbre assunto préviamente determinado;

XIV - administrar, obedecendo a planejamento, as áreas urbanas e rurais.

§ 12 - A lei complementar de organização municipal, especificará outras
atribuições do Prefeito do Município.

§ 2 0 - O Prefeito elaborará o plano de aplicação e promoverá a prestação
de contas de que trata o artigo 13. § 59 , da Constituição Federal, quando fôr o
caso

§ 39 - Nos municípios de mais de 50.000 (cinqüenta mil) habitantes, o Pre-
feito, autorizado por lei municipal, poderá delegar a coordenação e a supervisão
geral dos serviços locais a engenheiro ou a técnico de administração pública, do
notória competência, escolhido mediante aprovação prévia da Câmara Municipal
e admitido por contrato, ou nomeado para cargo de provimento cru comissao.
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Seção VI

Da Responsabilidade do Prefeito

Art. 178 - Perderá o cargo, o Prefeito que fôr condenado por crime de res-
ponsabilidade, sofrer privação dos direitos políticos ou praticar as seguintes in-
frações político-administrativas:

- impedir o funcionamento regular da Câmara;

II - atentar contra o gôzo e o exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais;

III - faltar à probidade na administração municipal e em outros setores de
serviços públicos vinculados ao Município;

IV - violar a lei orçamentária municipal;

V - descumprir as decisões judiciárias e as leis relativas à administração lo-
cal;

VI - praticar irregularidades na prestação de contas, de forma que fique
caracterizado o emprêgo ilícito dos dinheiros públicos;

VII - utilizar, em proveito próprio, ou de terceiros, os bens públicos do
Município;

VIII - obstar o exame de livros e documentos constantes do arquivo da
Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por Comissão
de Inquérito da Câmara, regularmente instituída, ou órgão competente da admi-
nistração estadual;

IX - desatender, sem justo motivo, às convocações ou pedidos de informa-
ções da Câmara;

X - retardar ou omitir a publicação de leis e atos, sujeitos a essa formalida-
de, sobretudo os da administração financeira e orçamentária;

Xl - deixar de apresentar à Câmara a proposta orçamentária;

XII - omitir-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interêsses do Municí-
pio;

XIII - ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido, ou
afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara;
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XIV - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decóro do car-
go.

Parágrafo único . A lei complementar de organização municipal discipli-
nará o processo de perda do mandato do Prefeito.

Art. 179 - Scmente pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros e me-
diante escrutínio secreto, poderá a Câmara Municipal decretar a perda do man-
dato do Prefeito ou do Vice-Prefeito.

Art. 180 - Suspende-se o mandato do Prefeito ou do Vice-Prefeito por
motivo de condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos.

Seção VII

Da Administração Local

Art. 181 - O Prefeito poderá ser auxiliado por Subprefeitos distritais, na
forma da lei municipal.

§ 1' - Os Subprefeitos serão nomeados pelo Prefeito, depois de aprovada
sua escolha pela Câmara Municipal.

§ 29 - Onde houver Conselhos Distritais da Comunidade, o Subprefeito
será o seu Presidente.

§ 30 - O cargo de Subprefeito não será remunerado, considerando-se o
seu exercício público relevante, salvo nos distritos de mais de 3.000 (três mil) ha-
bitantes.

Art. 182 - Em cada Distrito existirá o Conselho Distrital da Comunidade,
que deverá colaborar na fiscalização e no bom andamento dos serviços públicos.

§ 1 - O Conselho será composto de 5 (cinco) membros, escolhidos, sob
critério proporcional, pelos dirigentes dos partidos políticos do Município, cujos
candidatos tenham sido votados no Distrito.

§ 20 - Os dirigentes partidários enviarão os nomes dos escolhidos ao Se-
cretário de Estado do Interior, que publicará as respectivas relações no órgão
oficial do Estado, para a instalação do Conselho.

§ 3" - O exercício do cargo de Conselheiro Distrital será gratuito e consi-
derado serviço público relevante.

Art. 183 . O Município poderá atribuir funções ao Conselho Distrital, nos
têrmos da Lei Municipal.
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Art. 184 - Os subdistritos nas cidades de mais de 100.000 (cem mil) habi-
tantes poderão organizar-se na forma dos artigos anteriores.

Seção VIII

Da Intervenção no Município

Art. 185 - O Estado não intervirá no Município, salvo quando:

- verificar-se impontualidade no pagamento de empréstimo por êle ga-
rantido;

II - deixar o Município de pagar por 2 (dois) anos consecutivos a dívida
fundada;

III - deixar de prestar a administração municipal as contas na forma de-
terminada por esta Constituição e pela lei federal;

IV - descumprir ou não executar lei, ordem ou decisão judiciária;

V - forem praticados, na administração municipal, atos subversivos ou de
corrupção;

VI - não tiver havido aplicação, no ensino primário, em cada ano, de 20%
(vinte por cento), pelo menos, da receita tributária municipal;

VII - desrespeitar os princípios constitucionais relativos:

a) à independência e harmonia entre o Executivo e a Câmara Municipal;

b) às garantias aos membros do Poder Judiciário;

cl à publicação dos respectivos atos de interêsse financeiro e orçamentário,
segundo esta Constituição;

d) ao funcionamento regular da Câmara Municipal sob a direção da res-
pectiva Mesa, eleita de acordo com esta Constituição;

e) à publicação de leis e atos administrativos;

f) ao cumprimento da lei orçamentária municipal;

g) ao processo legislativo;

h) à gratuidade do mandato de vereador, ou, no caso dos municípios com
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mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes, observância dos limites e critérios fi-
xados em lei complementar federal.

Art. 186 - A intervenção far-se-á por decreto do Governador, 'ad referen-
dum" da Assembléia Legislativa, no qual se especificarão a amplitude, a duração
e as condições em que deverá ser executada.

§ 1 - O pedido de intervenção, encaminhado pelo Tribunal de Contas ou
por 1/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal, será feito, mediante re-
presentação fundamentada, ao Governador do Estado.

§ 2 - No caso dos itens IV e VII, se o Tribunal de Justiça der provimento à
representação do Procurador Geral do Estado, o Governador decretará a sus-
pensão do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da nor-
malidade.

Art. 187 - Cessados os motivos da intervenção, as autoridades municipais
afastadas em conseqüência dela voltarão ao exercício de seus cargos, sem pre-
juízo da apuração legal de responsabilidade.

Parágrafo único - Por intermédio do Governador do Estado, o Interventor
no Município prestará contas de seus atos à Assembléia legislativa.

TÍTULO ii

DOS DIREITOS E GARANTIAS

Art. 188 - O [ stado assequra, no sei território e nos limites iii' sua com-
petência, em sua plenitude, no só os direitos e garantias individuais que a
Constituição Federal reconhece e confere a nacionais e estrangeiros, mas tam-
bém outros quaisquer decorrentes do regime e dos princípios que adota.

TÍTULO III

DA ORDEM ECONÕMICA E SOCIAL

Art. 189 - O Estado estimulará e orientará as atividades económicas, ela-
borando, fixando e executando planos globais, setoriais e regionais de desenvol-
vimento.

Art. 190 - A ordem económica, inspirando-se no bem comum e na justiça
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social, como condições de dignidade humana, tem por base os seguintes princí-
pios:

- liberdade de iniciativa;

II - valorização do trabalho;

III - função social da propriedade;

IV - harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção;

V - expansão das oportunidades de emprêgo produtivo.

Art. 191 - Às emprêsas privadas cabem, preferencialmente, com o apoio
do Estado, organizar-se e explorar as atividades econômicas.

§ 12 - Apenas em caráter suplementar da iniciativa privada, o Estado orga-
nizará e explorará as atividades econômicas.

§ 22 - Na exploração, pelo Estado, de atividades econômicas, as emprêsas
públicas e as sociedades de economia mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis
às empresas privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho e ao das obriga-
ções.

Art. 192 - A ação governamental será exercida através de um sistema esta-
dual de planejamento unitário, estabelecido por lei, que atenda às exigências
globais, setoriais e regionais de atuação planificada.

Parágrafo único - Como instrumentos básicos do planejamento, o Estado
manterá planos de desenvolvimento econômico e social, planos operativos
anuais, orçamento por programas e orçamento plurianual de investimentos, de-
vidamente harmonizados com os correspondentes nacionais e que possibilitem
a necessária integração dos municípios ao planejamento estadual.

Art. 193 - O Estado incentivará:

- a industrialização das riquezas do subsolo;

II - a defesa de reservas florestais, o reflorestamento, o combate à erosão e
as medidas de preservação dos recursos naturais renováveis.

Art. 194 - O Estado estabelecerá planos de aproveitamento de terras públi-
cas de acôrdo com as diretrizes gerais de desenvolvimento, colonizando-as, em
glebas ou por lotes, ou as alienará, observadas as condições explicitadas em lei.

Parágrafo único - Salvo para execução de plano de reforma agrária, não se
fará, sem prévia autorização da Assembléia Legislativa, alienação ou concessão
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de terras públicas, com área superior a 750 (setecentos e cinqüenta) hectares,
ressalvado o disposto no artigo 171, parágrafo único da Constituição Federal.

Art. 195 - O Estado estabelecerá plano de assistência social, podendo fazé-
lo com a colaboração dos municípios, para atendimento:

- aos que dela necessitarem, tendo em vista especialmente a maternida-
de, a infância e a adolescência;

II - às populações de áreas inundadas por reservatórios.

TÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 196 - A educação, inspirada no principio da unidade nacional e nos
ideais de liberdade e de solidariedade humana, é direito de todos e dever do
Estado, e será dada no lar e na escola.

§ 12 - O ensino será ministrado, nos diferentes graus, pelo Poder Público.

§ 2 2 - O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de 20% (vinte por
cento) de sua receita tributária na manutenção e desenvolvimento do ensino,
bem como no custeio de pesquisa científica e tecnológica.

§ 39 - Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à iniciativa parti-
cular, que merecerá o amparo técnico e financeiro do Poder Público, inclusive
mediante bólsas de estudo.

§ 49 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas:

a o ensino primário, obrigatório para todos, dos 7 (sete) ao 14 (quatorze)
anos, sômente será ministrado na língua nacional e será gratuito nos estabele-
cimentos oficiais;

bI o ensino oficial, ulterior ao primário, será igualmente gratuito para
quantos demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem falta ou insuficiéncia
de recursos;

c) o Poder Público substituirá, gradativamente, o regime de gratuidade, no
ensino médio e superior, pelo de concessão de bólsa de estudo, mediante resti-
tuição, que a lei regulará;

d) o ensino religioso, de matricula facultativa, constituirá disciplina dos
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horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio;

e) a educação moral e cívica será obrigatória nos currículos dos diversos
graus e ramos do ensino;

f) o ensino técnico elementar será incrementado como complemento do
curso primário;

g) serão mantidos pelo Estado, a fim de assegurar a todos condições de
eficiência escolar, serviços de assistência educacional e de orientação educativa;

h) o Estado promoverá a educação de excepcionais, preferencialmente,
através de convênios com entidades particulares;

1) é assegurada a liberdade de comunicação de conhecimentos no exercício
do magistério, ressalvado o disposto no artigo 154 da Constituição Federal;

j) o provimento dos cargos iniciais e finais das carreiras do magistério de
grau médio e superior dependerá de prova de habilitação, que consistirá, quan-
do se tratar de ensino oficial, em concurso público de provas e títulos.

Art. 197 - O Poder Público incentivará a pesquisa e o ensino científico e
tecnológico.

Art. 198 - O Estado, tendo em vista as peculiaridades regionais e as carac-
terísticas de grupos sociais, promoverá a expansão dos cursos de ensino técni-
co-industrial, agrícola e comercial, a serem ministrados gratuitamente ou atra-
vés de bôlsas de estudo.

Art. 199 - Respeitadas as diretrizes e bases, fixadas pela União, cabe ao
Conselho Estadual de Educação, entre outras atribuições, organizar, na forma da
lei, o sistema estadual de ensino e supervisionar seu funcionamento, em todos
os graus e ramos, bem como elaborar os planos educacionais, em consonância
com o sistema estadual de planejamento.

Parágrafo único - Os membros do Conselho Estadual de Educação serão
nomeados pelo Governador, com prévia aprovação da Assembléia Legislativa,
para um período de 4 (quatro) anos, cessando, de 2 (dois) em dois anos, o man-
dato da metade dos conselheiros.

Art. 200 - O amparo à cultura é dever do Estado.

Art. 201 - O Estado, em colaboração com órgãos federais e municipais,
zelará pela proteção de documentos, obras, locais de valor histórico ou artístico,
monumentos e paisagens naturais notáveis, bem como jazidas arqueológicas.

Art. 202 - As conferências de natureza científica ou literária e os recitais de
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arte são isentos de quaisquer tributos estaduais.

Art. 203 - A lei organizará o sistema estadual de desportos.

TÍTULO V

DA SAÚDE PÚBLICA

Art. 204 - A saúde, como estado de bem-estar físico, mental e social, é um
direito inalienável da pessoa humana.

Parágrafo único - A defesa e proteção da saúde é dever do Estado, do Mu-
nicípio, da comunidade e do indivíduo.

Art. 205 - O Estado, obedecidas as normas gerais de defesa e proteção da
saúde, que a lei federal estabelecer, prescreverá normas para a organização de
um sistema estadual de saúde, promoverá e incentivará a pesquisa e as ativida-
des tecnológicas de interêsse da saúde.

Art. 206 - O Estado, tendo em vista as diretrizes globais de desenvolvi-
mento econômico e social, definidas pelo sistema estadual de planejamento, es-
tabelecerá o plano estadual de saúde, fixando objetivos e traçando metas priori-
tárias, consideradas as peculiaridades regionais.

§ 1° - Para a execução dos programas de saúde, o plano estadual terá em
vista a coordenação das atividades dos diversos órgãos que atuam na área.

§ 2 - Os planos municipais de saúde, quando fôr o caso, orientar-se-ão
pelas diretrizes do planejamento estadual.

Art. 207 - A legislação adotará os seguintes princípios e normas de prote-
ção à saúde:

- defesa contra endemias;

- combate contra doenças transmissíveis;

III - assistência médico-sanitária e hospitalar;

IV - saneamento básico;

V - inclusão de medidas de proteção à saúde, especialmente à maternidade
e à infância, em todos os planos governamentais.
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TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÔRIAS

Art. 208 - O mandato do Governador e o do Vice-Governador do Estado,
eleitos a 3 (três) de outubro de 1965, findarão em 15 (quinze) de março de 1971.

Art. 209 - O mandato do Governador e Vice-Governador do Estado, eleitos
no dia 3 (três) de outubro de 1970, na forma do artigo 189 da Constituição Fe-
deral, será de 5 (cinco) anos.

Ari. 210 - A eleição, para Governador e Vice-Governador, em 1970, será
realizada, em reunião pública e mediante votação nominal, pelo sufrágio de um
colégio eleitoral, constituído pela Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - O Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede da Assembléia
Legislativa, no dia 3 (três) de outubro de 1970 e a eleição deverá processar-se
nos têrmos dos parágrafos 12 e 2 9 do artigo 75 da Constituição Federal.

Art. 211 - Cessada a investidura do cargo de Governador do Estado, quem
o tiver exercido, em caráter permanente, fará jus, a título de representação, des-
de que não tenha sofrido suspensão dos direitos políticos, a um subsídio mensal
e vitalício, igual ao vencimento do cargo de Desembargador do Tribunal de Jus-
tiça do Estado.

Art. 212 - Os deputados estaduais das outras unidades da Federação go-
zarão, neste Estado, das prerrogativas do Artigo 22 e seus parágrafos.

Art. 213 - Lei votada em 1970 definirá os municípios considerados estân-
cias hidrominerais na forma desta Constituição.

Art. 214 - Para efeito dos artigos ns. 33 e 34 equipara-se às funções de Se-
cretário de Estado o cargo de Prefeito da Capital e de estâncias hidrominerais.

Art. 215 - Os mandatos dos Prefeitos. Vice-Prefeitos, Vereadores que fo-
rem eleitos em 15 (quinze) de novembro de 1970, findarão em 31 (trinta e um) de
janeiro de 1973.

Art. 216 - Lei votada em 1970 fixará, em proporcionalidade com o eleitora-
do do município, o número de vereadores a serem eleitos em 15 (quinze) de no-
vembro do mesmo ano.

Art. 217 - É respeitado o mandato, em curso, dos Prefeitos de municípios
cuja investidura deixou de ser eletiva por fôrça da Constituição Federal e, nas
mesmas condições, o dos eleitos a 15 (quinze) de novembro de 1966.
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Art. 218 - Nos municípios de população acima de 100.000 (cem mil) habi-
tantes ou de renda superior a 112% (meio por cento) da receita tributária do Es-
tado, o disposto no artigo 169 se fará, obrigató ria mente, no prazo de 120 (cento
e vinte) dias da promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 219 - Compete ao Tribunal de Contas julgar recursos contra ato ou re-
solução da Câmara Municipal ou do Prefeito do Município, em matéria de admi-
nistração financeira, desde que, regularmente, manifestado em data anterior à
promulgação da Emenda Constitucional Federal n. 1. de 17 (dezessete) de Outu-
bro de 1969.

Art. 220 - Obedecendo-se aos limites determinados em lei, serão feitas:

- por concorrência pública, as concessões de serviços públicos estaduais
ou municipais;

II - por administração ou concorrência pública, as execuções de obras dc
Estado ou municípios.

Art. 221 - O servidor que tiver satisfeito, até 30 (trinta) de outubro de 1969
as condições necessárias para aposentadoria, rios têrmos da legislação vigent
naquela data, aposentar-se-á com os direitos e vantagens previstos naquela le
g sla ção.

Art. 222 - A lei assegurará ao funcionário que tiver tempo de serviço pres-
tado antes de 13 (treze) de maio de 1967, o direito de computar êsse tempo, para
efeito de aposentadoria, proporcionalmente ao número CJC anos de serviço a que
estava sujeito, no regime anterior, para obtenção do beneficio.

Art. 223 - Considerar-se-á como de efetivo exercício, nas condições que
a lei determinar, sem entretanto admitir-se qualquer ressarcimento pecuniário, o
período compreendido entre o ingresso do servidor no serviço público estadual
e municipal e a data de 15 (quinze) de março de 1967, descontados apenas os
afastamentos decorrentes de licença para tratar de interêsses particulares.

Art. 224 - E ntencle-se como tempo de serviço público estadual, para todos
os efeitos, o prestado à Rede Mineira do Viação, no período de seu arrenda-
mento ao Governa o do Estado.

Art. 225 - Ficam asseguradas aos servidores da Justiça, não remunerados
pelo Estado, os benefícios a que tem direito o funcionalismo público no Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, observados os requi-
sitos estatutários da entidade.

§ 1 - A contribuição será fixada por decreto do Governador, ohse rvada a
categoria funcional do servidor, de entrância a entrância, em bases equivalentes
ã do funcionalismo estadual.
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§ 22 - Não se sujeitam ao limite de idade os servidores, em atividade, que
requererem sua inscrição dentro de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da
promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 226 - Enquanto não forem estruturados como órgãos integrantes do
serviço público estadual, com a organização do respectivo quadro de cargos e fi-
xação de vencimentos, os ofícios de registros públicos, as escrivanias de paz e
notas e demais serventias da justiça, serão preenchidas de acôrdo com os crité-
rios da legislação em vigor.

Art. 227 - É extinto o cargo de Juiz Municipal.

Parágrafo único - Os Juízes Municipais, ficam transformados em segun-
dos Juízes de Direito para todos os efeitos, continuando a serviço nas Varas e
Comarcas onde funcionam, na forma da lei.

Art. 228 - São assegurados, no que couber, aos servidores públicos e ser-
ventuários da Justiça, os direitos, vencimentos e vantagens decorrentes da le-
gislação estadual, anterior à promulgação desta Emenda Constitucional, inclusi-
ve os relativos à manutenção do atual sistema único de distribuição prévia de
atos, a serem praticados por cartórios de registro de imóveis, nas Comarcas do
Interior do Estado, onde haja mais de um ofício.

Art. 229 - Fica assegurada a vitaliciedade aos professóres catedráticos e
titulares de ofício de justiça, nomeados até 15 (quinze) de março de 1967, assim
como a estabilidade dos servidores públicos, amparados pela legislação federal e
estadual anterior à data da promulgação da Emenda Constitucional Federal n. 1
de 17 (dezessete) de outubro de 1969.

Art. 230 - Aos civis ex-combatentes, na Segunda Guerra Mundial, que te-
nham participado, efetivamente em operações bélicas da Fórça Expedicionárias
Brasileira da Marinha, da Fôrça Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou da
Fôrça do Exército, são assegurados os seguintes direitos:

a) estabilidade, se funcionário público;

b) aproveitamento, em qualquer hipótese, no serviço público estadual ou
municipal, sem as exigências do disposto no § 1 9 , do artigo 96 desta Constitui-
ção;

c) aposentadoria com proventos integrais, aos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço efetivo, se funcionário público da administração direta ou indireta, ou
contribuinte da Previdência Social; e assistência médica, hospitalar e educacio-
nal, se carente de recursos.

Art. 231 - Cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, no magisté-
rio estadual ou municipal, dará direito ao servidor a adicionais de 10% (dez por
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cento) sôbre seus vencimentos, os quais a êstes se incorporarão para efeito de
aposentadoria.

Art. 232 - Fica prorrogado, por 2 (dois) anos, o prazo de validade dos con-
cursos para provimento de cargos públicos estaduais, em vigor no dia 12 (pri-
meiro) de junho de 1970.

Parágrafo único - O disposto neste artigo, não se aplica aos cargos de ma-
gistério primário.

Art. 233 - No preenchimento das primeiras vagas que se abrirem após a
vigência desta Constituição, o Tribunal de Justiça cuidará de alcançar a igualda-
de e a alteração estabelecidas no artigo 123, § 2, desta Constituição.

Parágrafo único - Atingida essa igualdade, a vaga alternativa será preen-
chida inicialmente por advogado.

Art. 234 - Os servidores civis do Estado e do Município terão, a partir do 59
(quinto) ano de exercício, seus vencimentos acrescidos de 5% (cinco por cento)
por qüinqüênio, que serão incorporados para efeitos de aposentadoria.

Art. 235 - O Govêrno do Estado manterá a Comissão de Desenvolvimento
do Vale do Jequitinhonha, como órgão encarregado de elaborar e executar o
plano de desenvolvimento sócio-econômico da região.

Art. 236 - Enquanto não se elaborar o orçamento plurianual de investi-
mento, previsto no artigo 58 e parágrafos, no qual serão, prioritàriamente, in-
cluídos, ficam mantidos, nos têrmos das normas instituidoras, os recursos desti-
nados à Comissão deDesenvolvimento do Vale do Jequitinhonha e ao incentivo
e amparo à pesquisa científica e tecnológica, a cargo de Fundação ou Universi-
dade aparelhada.

Art. 237 - O Executivo encaminhará, dentro de 60 )sessenta) dias, à As-
sembléia Legislativa, projeto do lei dispondo sôbre planos governamentais de
isenção e incentivo à produção hortigranjeira.

Art. 238 - O Estado se empenhará para que os trabalhadores das socieda-
des de economia mista e de outras organizações, de que faça parte, tenham as-
segurados todos os direitos da legislação trabalhista.

Parágrafo único - O Estado reconhecerá, como órgão representativo de
servidores, as respectivas associações de empregados das entidades menciona-
das neste artigo.

Art. 239 - O Estado poderá glosar e cobrar, com multa, a isenção ou de-
volução do Impôsto sôbre Circulação de Mercadorias, quando concedida por
outros Estados, sem a celebração e ratificação do competente convênio com o
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Estado de Minas Gerais, nos têrmos do § 6, do artigo 23 da Constituição Fede-
ral.

Art. 240 - São canceladas as multas incidentes sôbre impostos lançados
por autoridades municipais, até a data da publicação desta Emenda Constitucio-
nal.

Parágrafo único - A medida ficará condicionada ao recolhimento do prin-
cipal, dispensada a correção monetária, se efetuado na sua totalidade, no prazo
de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 241 - As Fundações Educacionais estarão sujeitas, pedagógica mente,
ao Conselho Estadual de Educação e, administrativamente, aos respectivos Con-
selhos de Curadores, pela forma e prazo estabelecidos em lei.

Art. 242 - O Estado auxiliará as Fundações de Assistência ao Menor, as de
fins educacionais, ou de pesquisa, colocando, por tempo indeterminado, à sua
disposição, servidores especializados e de outras categorias que lhes sejam úteis,
conforme dispuser a lei.

Art. 243 - O mandato dos atuais membros do Conselho Estadual de Edu-
cação, com mais de 2 (dois) anos de vigência, terá a duraçãoa de 6 (seis) anos.

Art. 244 - A lei disporá sôbre a criação de serviços que resguardem o pa-
trimônio histórico e artístico de Minas Gerais, notadamente nas Cidades de Grão
Mogol, Mariana, Sabará, Ouro Prêto, Sêrro, São João dei Rei, Caeté, Diamanti-
na, Congonhas e Tiradentes.

Art. 2 - Esta Emenda Constitucional, promulgada pela Mesa da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, será assinada pelos deputados pre-
sentes e entrará em vigor na data de sua publicação.

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em
1 9 de outubro de 1970, 149 9 da Independência do Brasil e 82 9 da República.

(aa.) Homero Santos, Presidente - Carlos Eloy, 1 Vice-Presidente - Nunes
Coelho, 2 9 Vice-Presidente - Maurllio Cambraia, 1 9 Secretário - Amilcar Pado-
vani, 2 9 Secretário - Targino Raimundo, 32 Secretário - Dalton Canabrava, 4
Secretário - Agostinho Campos Neto - Almeida Peixoto - Altair Chagas - Álvaro
Salies - Alvimar Mourão - Artur Fagundes - Athos Vieira de Andrade - Augusto
Zenum - Bonifácio de Andrada - Carlos Cotta - Christovam Chiaradiá - Cícero
Dumont - Cícero Maciel - Délson Scarano - Dênio Moreira - Dermeval Pimenta
Filho - Edgard de Vasconcelos - Emílio Haddad - Euclides Cintra - Euripedes
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Craide - Expedito Tavares - Fábio Notini - Fábio Vasconcelos - Feliciano Oliveira
- Francisco Bilac Pinto - Geraldo Quintão - Geraldo Santana - Gerardo Renault
(com restrição) - Heráclito Ortiga - lbraim Abi Ackel - Jairo Magalhães - João
Araujo Ferraz - João Beilo - João Carvalho - João Navarro - Joaquim Mariano
- Joaquim de Meio Freire - Jorge Ferraz - Jorge Vargas - José Domingues -
José Honório - José Raimundo - Leão Borges - Lourival Brasil - Ludo de Souza
Cruz - Luiz Baccarini - Luiz Fernando Azevedo - Manoel Costa - Maria Pena -
Mário Assad - Mário Hugo Ladeira - Marlins Silveira - Mílton Sales - Navarro
Vieira - Nélson Lombardi - Nílson Gontigo - Orlando Andrade - Paulino Cícero -
Pires da Luz - Raul Bernardo - Ronaldo Canedo - Sebastião Nascimento - Valdir
Me)gaço - Waldir Morato - Walthon Goulart - Wilson Alvarenga - Wilson Ta-
nure.

5.1.2. N 9 2, de 10 de maio de 1974

EMENDA CONSTITUCIONAL Nr) 2 ()

Altera o disposto no artigo 209 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa, nos termos do artigo 39, 4, da Cons-
tituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

Art. único - A duração do mandato mencionado no artigo 209 da Consti-
tuição do Estado será de 4 (quatro) anos em decorrência da Emenda Constitu-
cional Federal n' 2, de 09 de maio de 1972.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 10 de maio de
1974.

O PRESIDENTE: Rafael Caio Nunes Coelho
O 12 VICE-PRESIDENTE: Dênio Moreira
O 2 VICE-PRESIDENTE: Gerardo Renault
O 1 0 SECRETÁRIO: Christovam Chiaradia
O 2 9 SECRETÁRIO: Sebastião Alves do Nascimento

(' ) «Minas Gorais" de 1 105I1974,
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O 39 SECRETÁRIO: Haroldo Lopes da Costa
0 49 SECRETÁRIO: João Gomes Moreira

5.1.3. N 3, de 26 de agosto de 1975

EMENDA CONSTITUCIONAL N93(i

Dá nova redação ao artigo 156 da Constituição do Estado e fixa critério de remu-
neração dos atuais Vereadores.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, § 49 , da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
Texto Constitucionai:

Art. 1 9 - O artigo 156 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte re-
dação:

"Art. 156 - A remuneração dos Vereadores será fixada pelas respectivas
Câmaras Municipais para a legislatura seguinte, nos limites e segundo critérios
estabelecidos em Lei Complementar Federal".

Art. 2 - A forma de remuneração dos Vereadores, atualmente detentores
de mandato, obedecerá ao estabelecido na Lei Complementar referida no artigo
156 da Constituição do Estado,

Art. 39 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-

Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 26 de agosto de

O PRESIDENTE: João Araújo Ferraz
O 1 9 VICE-PRESIDENTE: Fernando Junqueira Reis de Andrade

() 'Minas Gerais" de 0410911975.

caçao

1975
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O 2 9 VICE PRESIDENTE: Wilson Luiz Tanure
O 1 9 SECRETÁRIO: Lúcio de Souza Cruz
O 22 SECRETÁRIO: Said Paulo Arges
O 3 0 SECRETÁARIO Júnia Marise Azeredo Coutinho
040 SECRETÁRIO: João Pedro Gustin

5.1.4. N 2 4, de 05 de setembro de 1975

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 4 (*)

Altera a redação do artigo 25 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, § 49, da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
Texto Constitucional:

Art. 1' . O artigo 25 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte reda-
ção:

"Art, 25 - Não perde o mandato o Deputado investido na função de Minis-
tro de Estado, Secretário de Estado ou Prefeito da Capital."

Art. 2 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em Contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 05 de setembro
de 1975.

O PRESIDENTE: João Araújo Ferraz
o 1 9 VICE-PRESIDENTE: Fernando Junqueira Reis de Andrade
O 2 VICE-PRESIDENTE: Wilson Luiz Tanure
O 1 9 SECRETÁRIO: Lúcio de Souza Cruz
O 2 9 SECRETÁRIO: Said Paulo Arges

(') "Minas Gerais" do 06I0911975.
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O 39 SECRETÁRIO: Júnia Marize Azeredo Coutinho
O4 SECRETÁRIO: João Pedro Gustin

5.1.5. N i? 5, de 05 de setembro de 1975

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 5 ()

Acrescenta parágrafo ao artigo 231, da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, § 49 , da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
Texto Constitucional:

Art. 1-'	O artigo 231 da Constituição do Estado de Minas Gerais será
acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 231	.............................................
Parágrafo único - Para os efeitos previstos no artigo, entender-se-ão por

efetivo exercício no magistério as atividades de administração escolar e inspe-
çao".

Art. 2? - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 26 de setembro
de 1975.

O PRESIDENTE: João Araújo Ferraz
O 1'-' VICE-PRESIDENTE: Fernando Junqueira Reis de Andrade
O 20 VICE-PRESIDENTE: Wilson Luiz Tanure
O 1 SECRETÁRIO: Lúcio de Souza Cruz
O 2 SECRETÁRIO: Said Paulo Arges
O 39 SECRETÁRIO: Júnia Marize Azeredo Coutinho
0 49 SECRETÁRIO: João Pedro Gustin

(') Munas Gerais - de 3010911975.
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5.1.6. W 6, de 06 de abril de 1976

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 6 ()

Altera o sistema de fiscalização financeira e orçamentária do Município e cria o
Conselho de Contas dos Municípios.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, § 4 da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
Texto Constitucional:

Art. 12 - Os artigos 168,169, 170 e 171 da Constituição do Estado passam a
ter a seguinte redação:

"Art. 168 - A fiscalização financeira e orçamentária do Município ser( c:'er-
cida mediante controle externo da Câmara Municipal e Interno do Execulivo
Municipal.

§ 1 - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxilio
do Conselho de Contas dos Municípios, na forma que a lei estabelecer.

§ 2 - Somente por decisão de dois terços (2f3) elos membros da Câmara
Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Conselho de Contas dos
Municípios sobre as contas que o Prefeito deve piestar anualmente.

§ 3-' - Aplicam-se aos órgãos da Administração descentralizada as normas
de fiscalização financeira e orçamentária estabelecida neste artigo.

Art. 169 - O Conselho de Contas cios Municípios, com sede na Capital do
Estado, compor-se-á de 7 membros, que terão as mesmas garantias, prerrogati-
vas, vencimentos e impedimentos elos membros do Tribunal de Contas do Esta-
do e serão nomeados pelo Governador do Estado, observados o PrOCeSSO e os
requisitos do artigo 65.

§ 1:' - O Conselho de Contas cios Municípios terá quadro próprio de pes-
soal e jurisdição em todo o território do Estado, ressalvada a hipótese Prevista
no § 39 do art. 16 da Constituição Federal.

§ 2-' - A lei disporá sobre a organização do Conselho ele Contas dos Muni-
cípios.

§ 3'' - As contas do Conselho de Contas dos Municípios integrarão as nu -
tas do Governador do Estado e serão submetidas anualmente à apreciação (Ia
Assembléia Legislativa.

"M,nas Gorais - ae 0710411 9'6.
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Art. 170 - Compete ao Conselho de Contas dos Municípios, além de outras
atribuições conferidas em lei:

- dar parecer prévio sobre prestação anual de contas da administração fi-
nanceira do Município, exceto a dos que tiverem tribunal próprio;

II - encaminhar à Câmara Municipal o parecer sobre as contas e sugerir as
medidas convenientes para a final apreciação das contas, remetendo-se cópia do
mesmo ao Prefeito;

III - eleger o Presidente e os integrantes da direção;

IV - elaborar o Regimento Interno e organizar os serviços auxiliares, pro-
vendo-lhes os cargos, na forma da lei;

V - responder consultas do Prefeito e da Câmara Municipal sobre matéria
financeira e orçamentária de interesse municipal;

VI - emitir parecer sobre empréstimos e operações de crédito a serem rea-
lizadas pelo município, excluída a operação de crédito para antecipação da re-
ceita e fiscalizar a sua aplicação em qualquer dos casos.

Art. 171 - A lei orgânica do Conselho de Contas dos Municípios disporá
sobre a criação de Delegacias, distribuídas pelas principais regiões do Estado,
para o desempenho de suas funções junto à Câmara Municipal.

Parágrafo único - Até a implantação do Conselho de Contas dos Municí-
pios, o Tribunal de Contas continuará a exercer as suas atribuições relativas aos
municípios".

Art. 2'-' - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-

Art. 3' - Revogam-se as disposições eFe contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 06 de abril de

O Presidente: João Araújo Ferra?
O 1'- Vice-Presidente: Fernando Junqueira Reis de Andrade
O 2 Vice-Presidente: Wilson Luiz Tanure
O 1° Secretário: Lúcio de Souza Cruz
O 2? Secretário: Said Paulo Arges
O 3" Secretário: Júnia Manso Azeredo Coutinho
0 4 Secretário: João Pedro Gustin

cação

1976.
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5.1.7. W 7, de 26 de agosto de 1976

EMENDA CONSTITUCIONAL W7 ()

Dá nova redação ao artigo 106 da Constituição do Estado de Minas Gerais

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, § 42 da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
Texto Constitucional.

Art. 1" - O artigo 106 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Ari. 106 - O servidor público estadual ou municipal, da administração di-
reta ou indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidas as disposições deste ar-
tigo.

§ 1 - Em se tratando de mandato eletivo, federal ou estadual, ficará afas-
tado de seu cargo, emprego ou função.

§ 2 - Investido no mandato de Prefeito Municipal, será afastado de seu
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

§ 30 - Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de
horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuí-
zo dos subsídios a que faz juz. Não havendo compatibilidade, aplicar-se-á a
norma prevista no § 10 deste artigo.

§ 4' - Em qualquer caso em que lhe seja exigido o afastamento para o
exercício do mandato, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos
legais, exceto para promoção por merecimento.

§ 59 - E vedado ao vereador, no âmbito da administração pública direta ou
indireta municipal, ocupar cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso públi-
co, emprego ou função".

Art. 2' - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de siui publi-
cação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 26 de aposto de
1976.

O Presidente: João Araújo Ferraz

C . > Minas Gerais do 0310911976.
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O 1 2 Vice-Presidente: Fernando Junqueira Reis de Andrade
O 2° Vice-Presidente: Wilson Luiz Tanure
O 1 9 Secretário: Lúcio de Souza Cruz
O 2-' Secretário: Said Paulo Arges
O 3° Secretário: Júnia Marise Azeredo Coutinho
O 49 Secretário: João Pedro Gustin

5.1.8. V2 8, de 08 de outubro de 1976

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 8 (*)

Dá nova redação ao artigo 17 da Constituição do Estado de Minas Gerais

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, § 49 da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
Texto Constitucional:

Art. 1 - O artigo 17 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

"Art. 17 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á, ordinariamente, na Capital
do Estado, independentemente de convocação, de 1 (primeiro) de março a 5
(cinco) de julho e de 1 (primeiro) de agosto a 5 (cinco) de dezembro de cada
ano.

§ 12 - Entende-se por sessão legislativa o conjunto dos 2 (dois) períodos
de funcionamento da Assembléia.

§ 2 - No início de cada legislatura, a Assembléia Legislativa; promoverá
reuniões preparatórias, a partir de 1 (primeiro) de fevereiro, com a finalidade
de:

a) dar posse a seus membros;

b) eleger a Mesa para os primeiros dois anos.

§ 3 - Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria abso-
luta de seus membros, poderá a Assembléia Legislativa reunir-se, temporaria-
mente, em qualquer cidade do Estado.

§ 4 - A convocação extraordinária da Assembléia Legislativa será feita:

a) pelo Governador do Estado, quando a entender necessária;

() Minas Gerais 'de 12/1011976.



366

b) pelo seu Presidente, quando ocorrer intervenção em Município.

§ 5<. - Na sessão legislativa extraordinária, a Assembléia somente delibe-
rará sobre a matéria para qual for convocada".

Art. 2'- - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 08 de outubro de
1976

O PRESIDENTE: João Araújo Ferraz
O 1? VICE-PRESIDENTE: Fernando Junqueira Reis de Andrade
O 2" VICE-PRESIDENTE: Wilson Luiz Tanure
O 1'-' SECRETARIO: Lúcio de Souza Cruz
O 2"' SECRETlO: Saici Paulo Arges
O 3'! SECRETARIO: Júnia Marise Azeredo Coutinho
04 SECRETARIO: João Pedro Gustin

5.1.9. N 9 9, de 17 de outubro de 1977

EMENDA CONSTITUCIONAL N99(')

Adapta a Constituição cio Estado de Minas Gerais à Emenda Constitucional
n° 8 à Constituição da República Federativa do Brasil e altera disposições que
menciona.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas gerais, nos termos
do artigo 39, § 4" da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
Texto Constitucional:

Ari. único - A Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com
as seguintes alterações nos artigos adiante indicados, acrescentando-se ao seu
Título VI os artigos 249 e 250 e suprimindo-se a alínea "a" do parágrafo único
do artigo 103, o parágrafo único do artigo 104, os artigos 218 e 221, o parágrafo
único do artigo 227 e os artigos 228 e 240:

"Art. 7'	..............................................

- pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, realizada si-

(')"Minas Gerais- de 2011011977.
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multaneamente na mesma data dais eleições gerais para deputados.

Art. 31	-	.............................................

XVIII - aprovar, previamente, a escolha dos Conselheiros e Auditores do
Tribunal de Contas, dos Prefeitos da Capital e dos Municípios considerados es-
tâncias hidrominerais e do Interventor em Município;

XX - autorizar ou aprovar Convênios ou Acordos com entidades públicas
ou particulares;

Art. 39 -	.........................................

2'- - A proposta terá cliius discussões e votacões em reuniões diferentes,
dentro de 90 (noventa) dias a contar de sua apresentação ou recebimento, e ha-
vida por aprovada quando obtiver, em ambas as reuniões, maioria absoluta do
total dos membros da Assembléia Legislativa.

Art. 54 - O projeto de lei do orçamento anual será enviado pelo Governa-
dor do Estado à Assembléia Legislativa até 03 (três) meses antes do início do
exercício financeiro seguinte e, se até 30 (trinta) dias antes do encerramento do
exercício financeiro, o Poder Legislativo não o devolver para a Sanção, será
promulgado como lei.

Art. 68 - A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado, para
mandato de 4 (quatro) anos, far-se-á pelo sufrágio de um colégio eleitoral, em
sessão pública e mediante votação nominal, obedecidas as seguintes normas:

- o colégio eleitoral compor-se-á dos membros da Assembléia Legislati-
va e de delegados das Câmaras Municipais cio Estado;

II - cada Câmara indicará, dentre seus membros, 1 (um) delegado e mais 1
(um) por 200.000 (duzentos mil) habitantes do município, não podendo nenhu-
ma representacão ter menos de 2 (dois) delegados, admitindo-se o voto cumu-
lativo;

111 - o colégio eleitoral reunir-se-á na sede da Assembléia Legislativa, a
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de setembro do ano anterior àquele em que findar o mandato do Governador;

IV - será considerado eleito Governador o candidato que, registrado por
partido político, obtiver maioria absoluta cio votos;

V - se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação,
esta será repetida e a eleição dar-se-á, na terceira votação, por maioria simples;

VI - o candidato a Vice-Governador considerar-se-á eleito em virtude da
eleição do candidato a Governador com ele registrado;

VII - a composição e o funcionamento do colégio eleitoral serão regulados
em lei federal.

Art. 76 -	.............................................

VII -	................................................

a) com prévia aprovação da Assembléia Legislativa, os Conselheiros e Au-
ditores do Tribunal de Contas, os Prefeitos da Capital e dos Municípios consi-
derados estâncias hidrominerais e o Interventor em Município,

XIV - celebrar ou autorizar convênios ou acordos com entidades púbHcas
ou particulares, na forma desta Constituição;

Parágrafo único - O Governador cio Estado poderá outorgar ou delegar as
atribuições mencionadas nos itens II, primeira parte, e XIV deste artiqu.

Art. 97 - A validade dos concursos públicos se prorrogará até que se com-
pletern as nomeações dos candidatos neles classificados, em número correspon-
dente ao das vagas a serem preenchidas na época de sua realização, obedecido o
limite máximo de 4 (quatro) anos, contados da data de sua homologação.

Art. 199 - .............................................

Parágrafo único - Os meiiihros do Conselho Estadual dc Educaçúo serão
nomeados pelo Governador para uni período de 4 (quatro) anos, cessando, de 2
(dois) em 2 (dois) anos, o mandato da metade dos conselheiros,
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TITULO VI

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 249 - Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos
em 1980 terão duração de 2 (dois) anos.

Art. 250 - De acordo com o artigo 210, acrescido à Constituição Federal
pela Emenda Constitucional n 2 8 para a legislatura a iniciar-se em 1979 não ha-
verá a redução do número de deputados fixado para a legislatura estadual ini-
ciada em 1975".

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro de
1977

O PRESIDENTE: Antônio Dias
O 1 9 VICE-PRESIDENTE: Jésus Trindade Barreto
O 2 VICE -PRESIDENTE: Haroldo Lopes da Costa
O 39 SECRETÁRIO: Amilcar Padovani
042 SECRETARIO: José Laviola

5.1.10. N 2 10, de 17 de outubro de 1977

EMENDA CONSTITUCIONAL N 2 10 (*)

Adapta a Constituição do Estado de Minas Gerais às disposições da Emenda
Constitucional n 9 7 à Constituição da República Federativa do Brasil e altera dis-
posições que menciona.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, § 42 da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
Texto Constitucional:

Art. único - Ficam incorporadas ao texto da Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais as disposições resultantes das emendas aos artigos adiante indicados,
bem assim acrescentados ao seu Título VI os artigos 245 a 248 e suprimidos o §
49 do artigo 117 e os parágrafos únicos dos artigos 122, 125, 127, 128 e 129:

"Art. 69 ..............................................

XIII -

c) normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e finan-
ceira de natureza pública; de direito financeiro; de seguro e previdência social; de

() 'Minas Gerais de 2011011977.



dotes
saj.

e regj,
n& Pei,.,C..

O)re 1Str5 
P&;!)iicOs'Juntas Comer	 'alseti

	

a )Clioq
taXare(sesd	Itldiciári

	

e reg,S(r	custas
5epúblicos emo!ume

flOtariais;	cO rem flerat. rios d5

	

Pará	 .	 SOr0 0	maté	Qraf0

	

rias S letras	E de naturez
Arf "d"' "e",	asup,0. a 

	

•	 ' -n-, '	leg,5, -
q O" e "r" açao

	

P	
CStadu•	 ai sob,,

	

aposentado	 • • •
1h	orj	Para fio

	

orlas ç)os t	reformas eS Pensões,9tro,a lega/ida, d	• •'•' •'• • - -erio res.ePeIlded d as Concessões

	

•	 e sua apreCiaç 1 ' iais deao
atos a	Go -r
a	Clueser	nadordo estado

	

referendo	 PIderá ::;

	

O pará	(1O
	Ari. 88	 •	 anterior

	

nomea Pelo PrOCL	 '	•	 -

de Comprova omSâerdd just.ça Chefe do
	-• •. - •••da

1/ -	 '	 ' entre rjd
Miiiistérioc:roCilracjoreSd

	

	 - acl"os de aio 
'Saber Staclual,

Ci d0 ro
que Co mIJoem o

	

•	 curado Geraj. °°S01h0 Sul	)Prior4rt. 89 - A Ir'	 • • •	 '	 10T
flOrr7)	Org

	

a Jorais da Lei'
 Com 1	StOt,0Úb•	

1 e

	

• •	 ra!, kEitido	°1	ir
ij

- o	 -	• •	 li as atr	'

	

ao	 • •	 &JiÇões

Carg0 (/r' Procurador da 
j(I ••

S/iÇa da,-..5
fltiguida



371

de e merecimento, alternadamente na forma da lei.

§ 6'- - As atribuições processuais cometidas à Procuradoria-Geral serão
exercidas pelo Procurador- Geral da Justiça e pelos Procuradores da Justiça,
sendo privativas do primeiro as que devam ser exercidas perante o Tribunal
Pleno e as demais que a lei definir.

Art. 93 - Os vencimentos dos Promotores de Justiça serão fixados por di-
ferença não excedente de 16% (quinze por cento) de urna para outra entrância,
atribuindo-se aos da entrância mais elevada não menos de 314 (três quartos) dos
vencimentos do Procurador-Geral da Justiça.

Art. 100 - É vedada a participação de servidores públicos no produto da
arrecadação de tributos e multas..

Art. 117- .............................................

II - inamovibilidade, exceto por motivo de interesse público, ria forma do §
39 deste artigo.

§ 1 - Na primeira instância a vitaliciedade será adquirida após 2 (dois)
anos de exercício, não podendo o Juiz, nesse período, perder o cargo senão por
proposta do Tribunal a que estiver subordinado, adotado pelo voto de 213 (dois
terços) dos seus membros efetivos ou dos integrantes do órgão especial a que
alude o artigo 122, § 29.

§ 2 - A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta) aos de idade por
invalidez comprovada, e facultativa a pós 30 (trinta) anos de serviço público, em
todos os casos com vencimentos integrais.

§ 32 - O Tribunal competente, ou órgão especial previsto no artigo 122, §
2, poderá determinar, por motivo de interesse público, em escrutínio secreto e
pelo voto de 213 (dois terços) de seus membros efetivos, a remoção ou a dispo-
nibilidade do Juiz de categoria inferior, com vencimentos proporcionais ao tem-
po de serviço, assegurando-lhe defesa, e proceder, da mesma forma, em relação
aos seus próprios membros.

Art. 118- .............................................
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- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função, salvo um
cargo de magistério superior, público ou particular, e nos casos previstos nesta
Constituição;

II - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, percentagem ou
custas nos processos sujeitos ao seu despacho e julgamento;

Art. 119 - Compete aos Tribunais de segunda instância:

- eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção, observado o
disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional;

li - organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma
da lei; propor ao Poder Legislativo a criação ou extinção de cargos e a fixação
dos respectivos vencimentos;

III - elaborar seus regimentos internos e neles estabelecer, respeitado o
que preceituar a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a competência de suas
câmaras ou turmas isoladas, grupos, seções ou outros órgãos com funções iii-
risdicionais ou administrativas;

IV - conceder licença e férias, nos termos da lei, a seus memoros e aos jui-
zes serventuários que lhes forem imediatamente subordinados.

Parágrafo único - Nos casos de impedimento, férias, licença, ou qualquer
afastamento, os membros de qualquer Tribunal serão substituídos, sempre que
possível, por outros de seus componentes, sem acréscimo ele remuneração. Com
base na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, será estabelecida a forma e os
casos em que poderão ser convocados, para a substituição, juizes não perten-
centes ao Tribunal.

Art. 120 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do órgão especial mencionados no § 2 9 , do art. 122, poderá o Tribunal
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo cio Poder Público.

Ari. 122 - O Tribunal de Justiça, com jurisdição em todo o Estado e sede
na Capital, compor-se-á de Desembargadores, eni número fixado por lei, dentre
os quais escolherá seu Presidente, Vice-Presidente e Corregedor.

§ 1 - O titujo de Desembargador é privativo dos membros do Tribunal de
Justiça; o de Juiz, dos integrantes dos Tribunais inferiores ele segunda instância
e da magistratura de primeira instância.
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§ 2 - No caso de ser superior a vinte e cinco o número de Desembarga-
dores do tribunal de Justiça, será constituído órgão especial com o mínimo de
onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições
administrativas e jurisdicionais, da competência do Tribunal Pleno, bem como
para a uniformização da jurisprudência, no caso de divergência entre seus gru-
pos ou seções.

Art. 124 ..............................................

IV - propor ao Poder Legislativo a alteração da organização e da divisão
judiciárias, vedadas emendas estranhas ao objeto da proposta ou que determi-
nem aumento de despesa.

Parágrafo único - Dependerá de proposta do Tribunal de Justiça ou do ór-
gão especial previsto no § 22 do art. 122 a alteração do número de seus mem-
bros ou dos membros dos Tribunais inferiores de segunda instância , observado
o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Art. 125 - O Tribunal de Justiça poderá ter, na forma da lei, como seu ór-
gão auxiliar, o Conselho Superior da Magistratura, com a composição e atribui-
ções fixadas na Organização Judiciária do Estado.

Art. 126 - A Corregedoria de Justiça, com função administrativa de fiscali-
zação e disciplina, terá suas atribuições reguladas na Lei de Organização Judi-
ciária.

Art. 127 - O tribunal de Alçada, com jurisdição em todo o Estado e sede na
Capital, compor-se-á de juízes, observados os requisitos da Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional.

Art. 128 - Na composição do Tribunal de Alçada, o preenchimento dos lu-
gares reservados a advogados ou a membros do Ministério Público obedecerá
às mesmas regras estabelecidas para o Tribunal de Justiça, exigindo-se quanto
àqueles, no mínimo, dez anos de prática forense.

Art. 129 - O ingresso na magistratura de carreira dar-se-á mediante con-
curso público de provas e títulos, realizado pelo Tribunal de Justiça com a parti-
cipação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, podendo
a lei exigir dos candidatos prova de habilitação em curso de preparação para a
magistratura; a indicação dos candidatos far-se-á, sempre que possível, em lista
tríplice.

Art. 130 - A promoção de juízes far-se-á de entrância a entrância, por anti-
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guidade e merecimento, alternadamente, observadas as seguintes normas:

- a antigüidade apurar-se-á na entrãucia e o Tribunal de Justiça somente
poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto ela maioria absoluta de seus mem-
bros ou dos que integrem o órgão especial a que alude o § 2 do artigo 122, re-
petindo-se a votação até fixar-se a indicação.

II - o merecimento apurar-se-á em lista trípice, sendo obrigatória a pro-
moção do juiz que for indicado naquela lista pela quinta vez consecutiva.

§ 1' - Somente após dois anos de exercício na respectiva entrância poderá
O jUiZ ser promovido, salvo se não houver, com tal requisito, quem aceite o lugar
vago, ou forem recusados, pela maioria absoluta dos membros do Tribunal ou
do órgão especial previsto no § 2 do artigo 122, candidatos que hajam comple-
tado o estágio.

§ 2- - A lei poderá estabelecer como condicão para a promoção por mero-
mento, a partir de determinada entrãncia, freqúéncia e aprovação em curso

uimistracio por escola de aperfeiçoamento de magistrados.

Art. 131 - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, jui -
zes togados com investidura limitada no tempo, os quais terão competência para
julgamento de causas de pequeno valor e de crime a que não seja cominada pe-
na de reclusão, os quais poderão substituir os juizes vitalícios.

Art. 132 - .............................................

1- a antigüidade apurar-se-á na última entrância, só podendo o Tribunal
de Justiça recusar o juiz mais antigo pelo voto cia maioria absoluta de seus
membros ou dos que integrem o Órgão especial a que alude o § 2-' do artigo 122,
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

II - o merecimento apurar-se-á em lista tríplice de nomes escolhidos entre
os Juizes de Direito de qualquer ontrãucia, podendo a lei estabelecer também
como condição para promoção, frequência e aprovaçao em curso ministrado por
escola cio aperfeicoamento de magistrados.

Art. 1 :ç-.....,,,,,,,,,.,,,,,,

Parágrafo único Para efeito de acesso ao cargo de Di'semharqador do
tribunal de Justiça, pode a lei estabelecer também como corrdico freqi:úucia e
aprovação em curso ministrado por escola de aperfeiçoamenro de magistrados,
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Art. 136 - Os vencimentos dos juizes vitalícios serão fixados com diferença
não excedente a quinze por cento de uma para outra entrância, atribuindo-se
aos de entrância mais elevada não menos de 314 (três quartos( dos vencimentos
dos Desembargadores, assegurados a estes vencimentos não inferiores aos que
percebam os Secretários de Estado, não podendo ultrapassar, porém, os fixados
para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Art. 137 - Os Juizes de Paz e respectivos suplentes, estes quando em exer-
cício, são competentes para habilitação e celebração de casamento, podendo ter
outras atribuições previstas em lei, exceto o de substituição de Juiz de Direito.

Parágrafo único - A lei disporá sobre a nomeação do Juiz de Paz e seus
Suplentes.

Art. 139 - A Justiça Militar Estadual, constituída pelo Conselho de Justiça,
como órgão de primeira instância, e pelo Tribunal de Justiça Militar, como ór-
gão de segunda instância, terá sede, organização e competência estabelecidas na
Lei de Organização Judiciária, observada a legislação federal.

Art. 186 - .............................................

§ 2° No caso dos itens IV e VII, se o Tribunal de Justiça der provimento
à representação do Procurador- Geral da Justiça, o Governador decretará a sus-
pensão do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da nor-
malidade.

TITULO VI

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 226 - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e extrajudicial,
mediante remuneração de seus servidores, exclusivamente, pelos cofres públi-
cos, ressalvada a situação dos atuais titulares vitalícios ou nomeados em caráter
efetivo.

§ 1 9 - Fica vedada, até a entrada em vigor da Lei Complementar Federal a
que alude o § 1 9 do artigo 206, da Emenda Constitucional n 9 7 à Constituição
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Federal, qualquer nomeação em caráter efetivo para serventias não remunera-
das pelos cofres públicos.

§ 2 - Os servidores mencionados neste artigo, enquanto não fixados os
seus vencimentos, continuarão a perceber as custas e emolumentos estabeleci-
dos no regimento de custas atualmente em vigor.

Art. 245 - Poderá ser criado contencioso administrativo, sem poder juriscli-
cional, para decisão de questões fiscais e previ dencirias.

§ 1' - A lei poderá permitir que a parte vencida na instância administrativa
requeira diretamente ao Tribunal competente o revisão da decisão nela proferi-
da.

§ 2 - O ingresso em juízo poderá ser condicionado a que se exauram pre-
viamente as vias administrativas, desde que não exigida garantia de instância,
nem ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a decisão sobre o
pedido.

Art. 246 - Os membros do Tribunal de Contas passam a ter o título de
Conselheiro.

Art. 247 - Os atos dos Juízes de Paz e Suplentes que, embora com man-
datos terminados, não tiveram substitutos, terão plena validade, como se no-
meados estivessem.

Art. 248 - No prazo de 6 (seis) meses contados da vigência da Lei Orgânica
da Magistratura nacional, a Lei de Organização Judiciária do Estado será adap-
tada, segundo os preceitos estabelecidos nesta Constituição e na legislação fu-

deral.

§ 1-' - Os juizes cujos cargos forem extintos quando da vigência da lei
mencionada neste artigo ficarão em disponibilidade, com vencimentos integrais,
até serem aproveitados nos termos da mesma legislação.

§ 2'- - Até que seja votada a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a
substituição dos membros dos Tribunais far-se-á de acordo com as disposiçoës
legais vigentes".

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro de
1977.

O Presidente; António Dias
0 1' Vice-Presidente: Jésus Trindade Barreto
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O 29 Vice-Presidente: Haroldo Lopes da Costa
O 39 Secretário: Amilcar Padovani
O 49 Secretário: José Laviola

5.1.11. N 2 11, de 09 de novembro de 1979

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 11 (*)

Acrescenta parágrafo ao artigo 164 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Mesa cia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do Art. 39 parágrafo 49, da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emen-
da ao texto Constitucional:

Artigo único - O artigo 164 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica
acrescido do seguinte parágrafo:

"Parágrafo único - o valor do subsídio poderá ser reajustado, a cada ano,
na forma da lei complementar estadual".

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, 9 de novembro de
1979.

O PRESIDENTE: João Navarro
O 1--Vice-Presidente: Pedro Narciso
O 2 9 -Vice-Presidente: Rui da Costa Vai
O 19-Secretário: Narcélio Mendes
O 2--Secretário: Neif Jabur
O 39 -Secretário: Nélson Carvalho
O 4 9 -Secretário: Fábio Vasconceilos

5.1.12. N 2 12, de 05 de dezembro de 1979

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 12 (*)

Altera os artigos 31 e 76 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do Art. 39, parágrafo 4'-', da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emen-
da ao texto Constitucional:
rrM'nas Gerais de 14

Minas Gafais de 0P121979.
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Art. 1 9 - O inciso XX do artigo 31 da Constituição do Estado de Minas Ge-
rais passa a ter a seguinte redação:

"Art. 31 ..............................................

XX - aprovar os convênios celebrados pelo Governo do Estado com enti-
dades de direito público ou privado e ratificar os que, por motivo de urgência e
no interesse público forem efetivados sem essa aprovação, observado o prazo
previsto no 2 9 do artigo 76".

Art. 2" - O inciso XIV do artigo 76 passa a ter a seguinte redação:

Art. 76 ..............................................

XIV - celebrar, "ad referendLlm" da Assembléia Legislativa, convênios com
entidades de direito público ou privado".

Art. 3Y - O artigo 76 fica acrescido dos seguintes parágrafos, passando o
parágrafo único a § 1

"Art. 76..............................................

§1	-	...............................................

§ 2 - Os convénios previstos no inciso XIV e suas alterações serão sub-
metidos à aprovação da Assembléia Legislativa, dentro de 180 dias a contar de
sua assinatura; não cumprido o prazo, os textos serão tidos por rejeitados.

§ 3 - A rejeição dos convênios e suas alterações não implicarão nulidade
dos atos já praticados".

Au. 4 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de
1979.

O PRESIDENTE: João Navarro
O V'-Vice-Presidente: Pedro Narciso
O 2 9 -Vice-Presidente: Rui da Costa Vai
O 1-Secretário: Narcélio Mendes
O 2'-Secretário: Neif Jaleir
O 3- Secretário: Nélson Carvalho
0 4`-Secretário: Fábio Vasconceilos
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5.1.13. N 9 13, de 05 de dezembro de 1979

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 13 (*)

Altera o disposto no artigo 22 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 39, parágrafo 42, da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emen-
da ao texto Constitucional:

Art. 12 - O artigo 22 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a ter
a seguinte redação:

"Art. 22 - O Deputado é inviolável no exercício do mandato, por suas opi-
niões, palavras e votos, salvo no caso de crime contra a Segurança Nacional.

§ 1' - Desde a expedição do Dioloma até a inauguração da legislatura se-
guinte, os membros da Assembléia Legislativa não poderão ser presos, salvo
flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia li-
cença da Assembléia Legislativa.

§ 22 - Se a a Assembléia Legislativa não se pronunciar sobre o pedido
dentro de 40 (quarenta) dias a contar de seu recebimento, ter-se-á como conce-
dida a licença.

§ 3' No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remeti-
dos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, à Assembléia Legislativa, para que re-
solva sobre a prisão e autorize ou não a formação da culpa.

§ 4° - Os deputados serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de
Justiça.

52 A incorporação de deputado às Forças Armadas, embora militar e em
tempo de guerra, dependerá de licença da Assembléia Legislativa.

§ 6 - As prerrogativas processuais do deputado, arrolado como testemu-
nha, não subsistirão se ele deixar de atender, sem Justa causa, no prazo de 30
(trinta) dias, ao convite judicial".

Art. 22 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

(')Minas Gorais' de 0811211979.
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 05 de dezembro
de 1979.

O PRESIDENTE: João Navarro
O 1°-Vice-Presidente: Pedro Narciso
O 2-Vice-Presdente: Rui da Costa Vai
O V_'- Secretário: Narcélio Mendes
O 2 9 -Secretário: Neit Jabur
O 39 -Secretário: Nélson Carvalho
O 49 -Secretário: Fábio Vasconcellos

5.1.14. N9 14, de 28 de abril de 1980

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 14 (*)

Altera a redação do § 2? do artigo 85 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do Art. 39. parágrafo 49 , da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emen-
da ao texto Constitucional:

Art. 1? - O § 22 do artigo 85 da Constituição do Estado de Minas Gerais
passa a ter a seguinte redação:

"Art.85	..............................................

§ 2- - Poderão ser designados delegados especiais os delegados de car-
reira aposentados, os oficiais da Policia Militar da ativa, da reserva ou reforma-
dos e os policiais civis bacharéis em Direito'.

Art. 2 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte aos 28 de abril de
1980

O PRESIDENTE: João Navarro
O 1-Vice-Presidente: Pedro Narciso

Ui "Minas Corais" de 2910411980.
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O 2 9 -Vice-Presidente: Rui da Costa Vai
O 1-Secretário: Narcélio Mendes
O 2 9 -Secretário: Neif Jabur
O 3 9 -Secretário: Nélson Carvalho
O 42 -Secretário: Fábio Vasconceilos

5.1.15. N 2 15, de 06 de julho de 1981

EMENDA CONSTITUCIONAL N 2 15 (*)

Dá nova redação ao artigo 26 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do Art. 39, parágrafo 4°, da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emen-
da ao texto Constitucional:

Art. 1 - O Artigo 26 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a ter
a seguinte redação:

"Art. 26 - Dar-se-á a convocação de suplentes nos casos indicados no arti-
go anterior ou quando o Deputado for licenciado por período igual ou superior a
120 (cento e vinte) dias, por motivo de saúde ou para tratar de interesses parti-
culares. A licença, nestas duas últimas hipóteses, não pode ser interrompida".

Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua pubIi-

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 6 de julho de

O Presidente - José Santana de Vaconcellos.
O 1 - Vice-Presidente - Domingos Lanna
O 2 - Vice-Presidente - Juarez Quintão Hosken
O 1' - Secretário - Nilson Gontijo
O 2 - Secretário - Elmo Braz Soares
O 3° - Secretário - Luiz Junqueira
O 4 9 Secretário - Delfim Ribeiro.

() Minas Geals de 09/07/1981.

cação

1981.



382

5.1.16. N 9 16, de 21 de setembro do 1981

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 16 ()

Altera a redação do artigo 97 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do Artigo 39. parágrafo 4, da Constituição do Estado, promulga a seguinte
Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1° - O artigo 97 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

"Art. 97 - A validade dos concursos públicos prorrogar-se-á até que se
completem as nomeações dos candidatos neles classificados, obedecido o limite
máximo de 4 (quatro) anos, contados da data da homologação".

Art. 2 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 21 de setembro
de 1981.

O Presidente - José Santana de Vasconcellos.
O 1 - Vice-Presidente - Domingos Lanna
O 2 - Vice-Presidente * Juarez Quintão Hosken
O 1 - Secretário - Nilson Gontijo
O 2' Secretário - Elmo Braz Soares
O 3? - Secretário - Luiz Junqueira
049 - Secretário - Delfim Ribeiro.

5.1.17. N? 17, de 21 de setembro de 1981

EMENDA CONSTITUCIONAL N £" 17 (1

Acrescenta parágrafo ao artigo 103 ria Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do Artigo 39, parágrafo 4 2 , da Constituição do Estado, promulga a seguinte
Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1' - O artigo 103 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica
acrescido do seguinte t 1, passando o atual parágrafo único a ser o t 2.

() 'Mines Gerais" de 2310911981.
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"Art. 103 -

a)	-	..................................
-	.............................

III - .....................

§ 1 9 - Tratando-se de professor, a aposentadoria voluntária prevista no in-
ciso II verificar-se-á aos 30 (trinta) anos de magistério se do sexo masculino, ou
aos 25 (vinte e cinco) anos de magistério, se do sexo feminino.

§ 2 - Aos proventos dos funcionários inativos aplicar-se-ão as seguintes
normas:

a) -	.......................
b) - .................
c) -	...................

Art. 2 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de setembro de 1981.

O Presidente - José Santana de Vaconcellos.
O 12 - Vice-Presidente - Domingos Lanna
029 - Vice-Presidente - Juarez Hosken
O 12 - Secretário - Nilson Gontijo
O 2 - Secretário - Elmo Braz Soares
O 32 - Secretário - Luiz Junqueira
O 42 Secretário - Delfim Ribeiro.

5.1.18. N 2 18, de 30 de abril de 1982

EMENDA CONSTITUCIONAL N 2 18 (1

Altera a redação do artigo 155 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do Artigo 39, parágrafo 49, da Constituição do Estado, promulga a seguinte
Emenda ao texto Constitucional:

Art. V2 - O artigo 155 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a
ter a seguinte redação:

(1 'Minas Gerais" de 0510511982.
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"Art. 155 - A Mesa da Câmara será eleita, bienalmente, na instalação do
primeiro período de reuniões, por voto secreto, proibida a reeleição".

Art. 29 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor no dia 1 9 de janeiro
de 1983.

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 1982.

O Presidente - José Santana de Vaconceilos.
O 12 - Vice-Presidente - Domingos Lanna
02 9 - Vice-Presidente - Juarez Quintão Hosken
01 9 - Secretário - Nilson Gontijo
02 9 - Secretário - Elmo Braz Soares
O 39 - Secretário - Luiz Junqueira
O 49 Secretário - Delfim Ribeiro.

5.1.19. N 9 19, de 30 de abril de 1982

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 19 (*)

Acrescenta item ao artigo 195 e altera o artigo 196 da Constituição do Es-
tado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, parágrafo 49 , da Constituição do Estado, promulga a seguinte
Emenda ao texto Constitucional:

Art. 19 - O artigo 195 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica
acrescido do item III, com a seguinte redação:

"Art. 195 .............................................

III - à pessoa deficiente, visando à concretização dos seguintes objetivos e
princípios:

a - reabilitação e reinserção na vida econômica e social;

b - proibição de discriminação, especialmente quanto ao trabalho em ser-
viço público e à respectiva remuneração;

c - facilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos".

Art. 2 - A alínea h do § 42 do artigo 196 da Constituição do Estado de Mi-

(') 'Minas Gerais » de 05/0511982.
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nas Gerais passa a ter a seguinte redação:

"Art. 196 - ............................................

§40

h - O Estado promoverá a educação de deficiente, preferencialmente, atra-
vés de convênios com entidades privadas".

Art. 2 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 1982.

O Presidente - José Santana de Vaconcellos.
O 1 - Vice-Presidente - Domingos Lanna
O 2 - Vice-Presidente - Juarez Quintão Hosken
01 9 - Secretário - Nilson Gontijo
02 9 - Secretário - Elmo Braz Soares
039 - Secretário - Luiz Junqueira
Q 42 Secretário - Delfim Ribeiro.

5.1.20. N 2 20, de 06 de maio de 1982

EMENDA CONSTITUCIONAL N 2 20 (*)

Altera dispositivos da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do Artigo 39, parágrafo 49, da Constituição do Estado, promulga a seguinte
Emenda ao texto Constitucional:

Art. 12 - A Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com as
seguintes alterações nos artigos adiante indicados, acrescentando-se ao artigo
89 o § 92 e suprimindo-se o parágrafo único dos artigos 88 e 92:

"Art. 88 - O Ministério Público Estadual é exercido:

- pelo Procurador Geral da Justiça, Chefe do Ministério Público Estadual,
nomeado, em Comissão, pelo Governador, dentre os Procuradores de Justiça de
categoria mais elevada;

II - pelos Procuradores de Justiça;

(') Minas Gorais de 0810511982.
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III - pelos Promotores de Justiça.

Art. 89 - A Lei organizará o Ministério Público Estadual em carreira, se-
gundo as normas gerais da Lei Complementar Federal.

§ 1'? - O Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas terá organização
própria.

§ 2' - Os membros do Ministério Público junto à Justiça Militar integram o
quadro único do Ministério Público Estadual.

§ 3° - O ingresso nos cargos iniciais de carreira dependerá de concurso
público de provas e títulos.

§ 4 9 - O concurso será realizado pela Procuradoria Geral de Justiça, com a
Participação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na for-
ma da lei.

§ 5' - A primeira investidura, a promoção e o acesso em cargo do Ministé-
rio Público se processarão nos termos da Lei, observadas as normas da Lei
Complementar Federal.

§ 6° - Apurar-se-ão, na entrância e na categoria, a antiguidade e o mere-
cimento.

§ 72 - As atribuições processuais cometidas à Procuradoria Geral de Justi-
ça serão exercidas pelo Procurador Geral de Justiça e pelos Procuradores de
Justiça, sendo privativas do primeiro e dos Procuradores de Justiça de categoria
mais elevada as que devam ser exercidas perante a Corte Superior e o Tribunal
de Justiça, respectivamente.

§ 8'? - Os membros do Ministério Público Estadual oficiarão junto à Justiça
Federal de primeira instância, nas Comarcas do interior, ou perante a Justiça
eleitoral, mediante designação do procurador Geral de Justiça, na forma a ser
por ele fixada, se solicitado pelo Procurador Geral da República ou pelo Piocu-
rador-Chefe da Procuradoria da República no Estado.

§ 9'? - No conflito de atribuições conferidas ao mesmo órgão, inclusive as
decorrentes de representação, assistência ou patrocínio legal, e as resultantes de
delegação, a lei regulará qual deva ser, prioritariamente. exercida pelo titular,
atendida a prevalência, sucessivamente, dos interesses da justiça criminal, dos
interesses institucionais sobre os individuais e, entre estes dos da parte menos
protegida.

Art. 91 - É vedado ao membro do Ministério Público Estadual, sob pena de
perda do cargo, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função,
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salvo um cargo de magistério superior, público ou particular.

Parágrafo único - .......................................

Art. 93 - Os vencimentos dos Promotores de Justiça serão fixados por di-
ferença não excedente de 15% (quinze por cento) de uma para outra entrância,
atribuindo-se aos da entrância mais elevada não menos de 3/4 (três quartos) dos
vencimentos dos Procuradores de Justiça de categoria mais elevada.

Art. 94 - A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta) anos de idade,
por invalidez comprovada e facultativa após 30 (trinta) anos de serviços, em to-
dos os casos com vencimentos integrais.

Parágrafo único - Os proventos da aposentadoria serão revistos sempre
que se modificarem os vencimentos concedidos aos membros do Ministério Pú-
blico em atividade.

Art. 95 - A Lei de Organização do Ministério Público disporá sobre os ser-
viços administrativos da Procuradoria Geral da Justiça e o respectivo quadro de
pessoal, observadas as normas da Lei Complementar Federal".

Art. 2 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 06 de maio de 1982.

O Presidente - José Santana de Vaconcelios.
O 12 - Vice-Presidente - Domingos Lanna
O 2 - Vice-Presidente - Juarez Hosken
O 1 9 - Secretário - Nilson Gontijo
O 22 - Secretário - Elmo Braz Soares
O 30 - Secretário - Luiz Junqueira
O 49 Secretário - Delfim Ribeiro.

5.1.21. N 9 21, de 30 de setembro de 1982

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 21 (*)

Suprime o V2 do artigo 29 da Constituição do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.

(') Minas Gerais de 06I0I1982.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 39, § 49 da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda à Cons-
tituição do Estado:

Art. 1 - Fica suprimido o § 1 do artigo 29 da Constituição do Estado do
Minas Gerais, passando os atuais § 2, 39, 4° e 59 do mesmo artigo a figurar
como § 1 9 , 2°, 3 9 e 40 respectivamente.

Art. 2 - Fica acrescentado o seguinte artigo ao Título VI - Das Disposições
Gerais e Transitórias - da Constituição do Estado:

"Ari. 251 - A Assembléia Legislativa poderá fixar a remuneração de seus
membros para vigorar na presente Legislatura, observado o limite de 213 (dois
terços) do que percebem, a mesmo título, os deputados federais, excetuadas as
sessões extraordinárias e as sessões conjuntas do Congresso Nacional".

Art. 39 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de setembro de 1982.

O Presidente - José Santana de Vasconcellos
O 1 2 -Vice-Presidente - Domingos Lanna
O 2 9 -Vice-Presidente - Juarez Hosken
O 1 9 -Secretário - Nilson Gontijo
O 2 9 -Secretário - Elmo Braz Soares
O 3 9 -Secretário - Luiz Junqueira
O 42 -Secretário - Delfim Ribeiro

5.1.22. N 9 22, de 03 de dezembro de 1982

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 22 (')

Altera o "caput" do art. 17, o art. 22 e seus § 1, 2 e 3,o "caput" do art.
26, o § 2 9 do art. 39 e o § 2 do art. 42 da Constituição do Estado de Minas Gerais
e revoga o § 32 do seu art. 39.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 39, §49 da Constituição do Estado,promulga a seguinte Emenda à Cons-
tituição do Estado:

Art. 1' - O "caput" do art. 17, o ari. 22 e seus § 1, 2 9 e 32, o "caput" do

(')"Minas Gerais" do 0711211982.
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art. 26, o § 2 do art. 39 e o § 2 9 do art. 42 da Constituição do Estado de Minas
Gerais passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á ordinariamente, na Capital
do Estado, independentemente de convocação, de 1 (primeiro) de março a 30
(trinta) de junho e de 1 (primeiro) de agosto a 30 (trinta) de novembro de cada
ano".

"Art. 22 - O Deputado é inviolável no exercício do mandato, por suas opi-
niões, palavras e votos, salvo no caso de crime contra a honra.

§ 12 - Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura se-
guinte, os membros da Assembléia não poderão ser presos., salvo flagrante de
crime inafiançável.

§ 22 - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remeti-
dos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, à Assembléia Legislativa, para que re-
solva sobre a prisão.

§ 32 - Nos crimes comuns, imputáveis a deputados, a Assembléia Legisla-
tiva, por maioria absoluta, poderá, a qualquer momento, por iniciativa da Mesa,
sustar o processo.

§49 ................................................

§ 5 9 ................................................

§69 ................................................

"Art. 26 - Dar-se-á a convocação de suplente apenas nos casos de vaga
decorrente de morte ou renúncia, de investidura na função a que se refere o ar-
tigo anterior, ou quando o Deputado por licenciado por período igual ou supe-
rior a 120 (cento e vinte) dias por motivo de saúde ou para tratar de interesses
particulares. A licença, nestas duas últimas hipóteses, não pode ser interrompi-
da".

"Art. 39 ..............................................

§ 22 - A proposta terá duas discussões e votações, em reuniões diferentes,
e havida por aprovada quando obtiver, em ambas as votações, dois terços dos
votos dos membros da Assembléia Legislativa".

"Art. 42 ..............................................

§ 2 - Na falta de deliberação dentro do prazo estipulado, o projeto será in-
cluído automaticamente na ordem do dia, em regime de urgência, nas dez reu-
niões subseqüentes, em dias sucessivos e se, ao final dessas, não for apreciado,
considerar-se-á definitivamente aprovado, em sua forma original".
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Art. 2? - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3? - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o § 3 do
art. 39 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de dezembro de 1982.

O Presidente - José Santana de Vasconceflos
O V--Vice-Presidente - Domingos Lanna
O 2 ?. Vice . Presidente - Juarez Hosken
O 1°-Secretário - Nilson Gontijo
O 2°-Secretário - Elmo Braz Soares
O 3 9 -Secretário - Luiz Junqueira
O 4'-Secretário - Delfim Ribeiro

5.1.23. N 2 23, de 05 de dezembro de 1985

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 23 ()

Acrescenta parágrafo ao artigo 103 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, 4', da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 12 - O artigo 103 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica
acrescido do seguinte § 2, passando o atual § 2 a vigorar como § 39:

'Art. 103 .............................................

a)	.................................................

bI.................................................

II! ..................................................

§1° -	 ......................................

§ 22 - o funcionário ocupante do cargo de Técnico em Comunicação Social

( * ) »Minas Goras de 1812I985.
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em órgão público estadual da administração direta ou indireta poderá aposen-
tar-se aos 30 (trinta) anos de serviço, com vencimento integral.

§39

Art. 22 - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 1985.

O Presidente - Dálton Canabrava
O 1 2 -Vice-Presidente - João Pinto Ribeiro
O 2 2 -Vice-Presidente - Sérgio Emílio
O 1°-Secretário - José Bonifácio Filho
O 2 2 -Secretário - João Pedro Gustin
O 3 9 -Secretário - Fernando Rainho
O 4 2 -Secretário - José Maria Chaves

5.1.24. N 2 24, de 1 9 de dezembro de 1986

EMENDA CONSTITUCIONAL N 2 24 (*)

Altera dispositivos da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, § 42 da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 12 - A Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com as
seguintes alterações nos artigos 106 e seu § 49 , 226 e parágrafos, 227, acrescen-
tando-se o artigo 228, renumerando-se para parágrafos 52 e 62 os atuais pará-
grafos 42 e 52 do artigo 106 e passando o atual artigo 227 a constituir o artigo
240:

"Art. 106 - O servidor público estadual ou municipal da administração di-
reta ou indireta, bem como o serventuário extrajudicial exercerá o mandato ele-
tivo, obedecidas as disposições deste artigo.

§19 .................

§22 ................................................

§3 9 ................................................

(•) Minas Gerais" de 02/1211986.
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§ 49 - Investido no mandato eletivo, pode o serventuário extrajudicial, pre-
viamente licenciado pelo Poder competente, reassumir, temporariamente, as
funções de sua serventia."

"Art. 226 - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial, mediante re-
muneração de seus servidores exclusivamente pelo cofres públicos, ressalvada a
situação dos atuais titulares, vitalícios ou nomeados em caráter efetivo ou que
tenham sido revertidos a titulares.

§ 1 - Os servidores do foro judicial, nas secretarias e demais órgãos auxi-
liares dos tribunais e dos juizes, ficam subordinados ao Poder Judiciário, na
forma prevista na Lei de Organização e Divisão Judiciárias.

§ 2' - Os titulares de serventia do foro judicial, não remunerados pelo Es-
tado, ao se aposentarem, perceberão vencimentos e vantagens, correspondentes
ao de Juiz de Direito da Comarca respectiva".

"Art. 227 - As serventias extrajudiciais, ressalvadas a situação dos atuais
titulares vitalícios ou nomeados em caráter efetivo ou que tenham sido reverti-
dos a titulares, serão providas na forma definida em lei complementar, de inicia-
tiva do Governador do Estado, que estabelecerá, entre outros, o critério da no-
meação segundo a ordem de classificação obtida em concurso público de provas
e de títulos".

"Art. 228 - As serventias extrajudiciais, respeitadas as disposições estabe-
lecidas nas leis federais relativas aos registros públicos e tabelionatos, ficam su-
bordinadas ao Poder Executivo, na forma definida na lei complementar prevista
no artigo anterior, a qual regulamentará, entre outros, os seguintes aspectos:

- a autonomia administrativa e financeira das serventias;

II - os emolumentos remuneratórios de seus serviços quanto às bases e
épocas de correção de seus valores;

III a responsabilidade dos titulares pelas despesas de custeio e da remu-
neração dos escreventes e auxiliares;

IV - a definição do regime jurídicio dos escreventes e auxiliares, bem como
dos critérios para sua indicação, nomeação ou contratação.

V - a responsabilidade civil dos titulares pelos prejuízos que, pessoalmente
ou pelos substitutos que indicarem, causarem, por dolo ou culpa, aos interessa-
dos nos registros ou atos notariais;

VI - a fiscalização supletiva por parte do Ministério Público Estadual do
cumprimento das leis e regulamentos que dispõem sobre o funcionamento das
serventias;
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VII - a vinculação funcional dos serventuários ao Poder Judiciário estale-
becida na legislação federal concernente aos registros públicos e tabelionatos,
como, por exemplo, na Lei n2 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e suas altera-
ções;

VIII - a criação do Conselho das Serventias, órgão coletivo e de represen-
tação paritária, integrante do sistema operacional da Secretaria de Estado do
Interior e Justiça, ao qual estará afeta a disciplina e supervisão das serventias;

IX - o regime previdenciário dos serventuários substitutos, escreventes e
auxiliares, bem como sua aposentadoria, quando esta ficar a cargo do Estado,
respectivamente, nos níveis correspondentes aos vencimentos do Juiz de Direi-
to, do Escrivão Judicial, do escrevente correspondente e do Oficial de Justiça da
mesma comarca;

X - a criação, o desmembramento, a fusão e a extinção de cargos atribuí-
dos às serventias e das respectivas circunscrições territoriais, vedadas as remo-
ções de uma comarca para outra e as transferências para ofício diverso ainda
que na mesma comarca;

Xl - a posse, o exercício, o afastamento, a licença, as penalidades e a de-
missão dos titulares, substitutos, escreventes e auxiliares, tornando privativa de
bacharel em direito a inscrição em concurso para o cargo de titular de serventias,
dispensada essa exigência apenas quando não se inscrever bacharel algum;

XII - o afastamento automático do serventuário extrajudicial das funções
de sua serventia, para a posse e o exercício de mandato eletivo, até o final, res-
salvado o direito de reassumi-las, em caráter temporário, se previamente licen-
ciado pelo Poder competente".

Art. 2 - Fica o atual artigo 227 da Constituição do Estado de Minas Gerais
transformado no artigo 240.

Art. 39 - Até que entre em vigor a lei complementar prevista nesta emenda
Constitucional, continuarão em vigor as disposições relativas às serventias ex-
trajudiciais que constam do Livro V, Título V, da resolução n 2 61, de 8 de dezem-
bro de 1975, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, adaptada à
Emenda Constitucional Federal n 9 7, de 13 de abril de 1977, e à Lei Comple-
mentar Federal n 9 35, de 14 de março de 1979.

Art. 4' Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 52 - Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, 0. artigo
377 e parágrafos da Resolução n 9 46, de 29 de dezembro de 1970, do Tribunal de
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Justiça do Estado de Minas Gerais.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 1 9 de dezembro de 1986.

O Presidente - Délton Canabrava
O 1 2 -Vice-Presidente - João Pinto Ribeiro
O 2°-Vice-Presidente - Sérgio Emílio
O 1 2 -Secretário - José Bonifácio Filho
O 2-Secretário - João Pedro Gustin
O 3 2 -Secretário - Fernando Rainho
O 4-Secretário - José Maria Chaves

5.1.25. N'2 25, de 1 9 de dezembro de 1986

EMENDA CONSTITUCIONAL N25 (*)

Altera o § 2'! do artigo 103 da Constituição do Estado de Minas Gerais, com
a redação dada pela Emenda Constitucional n 9 23, de 5 de dezembro de 1985.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 39, § 4 , da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1'? - O § 2 9 do artigo 103 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
acrescentado pela Emenda Constitucional n 9 23, de 5 de dezembro de 1985, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 103 .............................................

§19 .

§ 2 9 - O funcionário ocupante de cargo de Técnico de Comunicação Social
em órgão público da administração direta ou indireta poderá aposentar-se com
vencimento integral aos 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, ou aos
25 (vinte e cinco) anos, se do sexo feminino".

Ari. 22 - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 1 9 de dezembro de 1986.

O Presidente - Dálton Canabrava

cli, c?/u'IQ86.
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O 1 2 -Vice-Presidente - João Pinto Ribeiro
O 2 2 -Vice-Presidente - Sérgio Emílio
O 1 2 -Secretário - José Bonifácio Filho
O 2 2 -Secretário - João Pedro Gustin
O 3 2 -Secretário - Fernando Rainho
O 49 -Secretário - José Maria Chaves

5.1.26. N 9 26, de 28 de junho de 1987

EMENDA CONSTITUCIONAL N 2 26 (*)

Acrescenta alínea ao § 42 do art. 196 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 39, § 49 da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda à Cons-
tituição do Estado:

Art. 12 - O § 49 do art. 196 da Constituição do Estado fica acrescido da se-
guinte alínea:

Art. 196 -	...........................

§49	 ..

1) O vencimento inicial da carreira do pessoal do magistério portador de
diploma de 22 grau e de curso superior não será inferior a 3 (três) e a 5 (cinco)
salários mínimos, respectivamente".

Art. 2 2 - Esta emenda constitucional entrará em vigor em 1' de outubro de
1987

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de junho de 1987.

O Presidente - Neif Jabur
O 1 2 -Vice-Presidente - Saint'Clair Souto
O 2 9 -Vice-Presidente - Raimundo Albergaria
O 1 2 -Secretário - José Laviola
O 2 9 -Secretário - Amílcar Padovani
O 39 -Secretário - José Maria Pinto
O 49 -Secretário - Carlos Pereira

(*) "Minas Gerais de 0110711987.
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SUMÁRIO: A Constituição do Estado de Minas Gerais de 15
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A Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891 assinala a fase de apo-
geu da atividade de auto-organização do Estado-membro no Direito Constitu-
cional Brasileiro. O constituinte estadual encontrou um quadro de competências
enumeradas da União particularmente propício ao desenvolvimento dos pode-
res reservados aos Estados. A matéria catalogada nos poderes enumerados es-
gotava os poderes federais, e os Estados-membros, em período inicial de orga-
nização, não experimentaram os reflexos negativos advindos da deslocação de
competências, pois a matéria enumerada na área da competência federal era es-
tranha às antigas Províncias, que se viram contempladas, ao contrário, com
acervo apreciável de temas até então desconhecidos.

A concepção federativa do constituinte republicano de 1891 ainda ressal-
vou aos Estados-membros, no setor sensível da discriminação de rendas, a
eventual criação de outras fontes de receita, dentro da competência cumulativa,
quando exercida conjuntamente com a da União, ou da competência estadual
exclusiva,sem aquele concurso. Não se conhecia a regra do primado da compe-
tência federal, para excluir o tributo estadual idêntico. A destinação de recursos
suficientes ao Estado-membro constituiu uma das preocupações centrais da As-
sembléia Constituinte federal de 1891. E como a discriminação de rendas acar-
retasse parcial limitação à autonomia estadual, o constituinte federal restaurou,
no domínio da competência não discriminada, a plenitude da autonomia tribu-
tária do Estado-membro.

Moderação - A tarefa do constituinte estadual ficou, de certa forma, mar-
cada por uma oscilação entre a plenitude da autonomia, que veio da Constitui-
ção Federal, e a compreensão prudente da autonomia, por contenção autolimi-
tadora. Daí as tendências observadas no constitucionalismo estadual, que alter-
nou as manifestações moderadas de autonomia com as exorbitâncias do com-
portamente extravagante.

O constituinte mineiro de 1891, que não realizou obra acanhada, soube,
com moderação, conter os excessos da obra criadora, revelando nítida percep-
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ção da competência autonômica. O pronunciamento da comissão encarregada
de emitir parecer sobre o projeto de Constituição para o Estado de Minas Gerais,
de origem governamental, discerniu nos limites traçados à organização política
dos Estados-membros, na Constituição Federal republicana, importante dado de
diferenciação entre a organização do regime estadual no Brasil e a dos Estados
Unidos, aduzindo cautelosamente:

"Daí decorrem corolários do maior alcance para a aprecia-
ção do nosso regime estadual, que não pode ser equiparado
in totum ao dos Estados da União americana, embora con-
cordante em muitos de seus característicos essenciais"

O constituinte mineiro de 1891 conferiu notável desenvolvimento aos po-
deres estaduais reservados, cujo campo residual procurou preencher, na área
constitucional, mas revelou, também, a tendência de autolimitação, quando re-
cusou sugestões que dariam originalidade à Constituição do Estado-membro e
atenuariam, pela diversidade, o gosto da simetria constitucional. Basta mencio-
nar, entre as sugestões recusadas, a emenda de Olinto de Magalhães, que pro-
punha a divisão do Estado em vários Cantões autônomos, cada um regido pela
Constituição e pelas leis que adotasse, respeitados os princípios consignados na
Constituição Estadual e na Constituição Federal; e a emenda de Augusto Veloso,
que criava as Províncias dentro do Estado, como corpos intermediários, dividiu-
do-se o território do Estado-membro em Províncias, Municípios e Distritos. Ca-
da Província disporia de Poder Legislativo e de Poder Executivo, O Poder Judi-
ciário abrangeria, nas Províncias, os tribunais e juizes instituídos por lei do Esta-
do.

A compreensão do constituinte mineiro sobre a extensão e os limites da
autonomia estadual pode ser recolhida em elucidativo debate que travaram
Afonso Augusto Moreira Pena e Virgflio Martins de Meio Franco, cujas interven-
ções na elaboração constitucional assinalam, também, a inestimável contribuição
de cada um na feitura da primeira Constituição do Estado. Discutia-se a com-
petência do Congresso estadual para legislar sobre crimes de responsabilidade
do chefe do Poder Executivo estadual. Virgílio de Meio Franco sustentava que,
em tal caso, ao Congresso do Estado só caberia expedir uma lei de processo
para aplicação das penas que fossem cominadas na legislação da União, esclare-
cendo que a competência federal decorria de matéria pertinente ao direito crimi-
nal. Confessando-se autonomista convicto,MeIo Franco dizia-se mais propenso
à dilatação dos limites traçados aos Estados e estimaria que nossa organização
política fosse igual à dos Estados da União norte-americana. Percebia, entre-
tanto, uma distância entre a aspiração subjetiva e a realidade constitucional. As
nossas instituições, observava Meio Franco, 'são mais semelhantes às da Con-
federação argentina do que às da União americana. Portanto, os poderes de ca-
da Estado são mais restritos". Entendia, por isso, que os crimes de responsabili-
dade dos presidentes não estavam compreendidos nas atribuições legislativas
dos Estados, mas na competência federal para legislar sobre direito civil, comer-
cial e criminal, nos termos do artigo 34, parágrafo 23, da Constituição Federal de
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1891. A competência do Senado Estadual, no domínio a ser preenchido pelas
normas estaduais, não poderia ultrapassar a decretação da suspensão e perda
do cargo, e cominação de outra natureza só poderia provir de aplicação da le-
gislação federal. Afonso Pena dissentiu da interpretação, na qual identificava
"limitação demasiada às atribuições dos Estados na Federação". Se prevalecesse
a doutrina de Meio Franco, argumentava Afonso Pena, para ferir as cordas sen-
síveis dos federalistas, os Congressos estaduais, na República, teriam atribuições
inferiores às das antigas Assembléias Provinciais, o que equivaleria a reduzir os
Estados a meras circunscrições administrativas. A Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais, em seu art. 59, consagrou a tese de Afonso Pena, discriminando os
atos caracterizado res dos crimes de responsabilidade do presidente do Estado.
Todavia, não se pacificou o entendimento sobre a competência estadual na re-
velação primária dos crimes de responsabilidade e o dissídio alcançou o Supre-
mo Tribunal Federal, como mostraram decisões divergentes ali proferidas na vi-
gência da Constituição Federal de 1891.

A Carta de 1891 - A Constituição do Estado de Minas Gerais de 151611891,
ao contrário da Constituição do Rio Grande do Sul, de 14/711891, não exprime
qualquer hostilidade ao Poder Legislativo nem incorre na consagração desmedi-
da do Poder Executivo. A Constituição reservou ao Congresso Estadual posição
de inegável relevo, como se verifica pela sua organização bicameral, à imagem
da Constituição Federal, e pela amplitude da matéria colocada na área de sua
competência. De acordo com o figurino federal, o Poder Legislativo tem prece-
dência formal sobre os demais poderes e nessa ordenação também se distingue
a Constituição mineira da Constituição do Rio Grande do Sul, na qual a primazia
formal efetiva ficou assegurada ao Poder Executivo.

A Constituição mineira de 1891 compreendia 122 artigos na sua parte per-
manente e 13 artigos nas Disposições Transitórias. A matéria constitucional dis-
tribuía-se em quatro títulos: o Título 1, o mais longo, dedicado à Organização.do
Estado (arts. 1173), o Titulo II - Dos Municípios (arts. 74180), o Título III - Do
Regime Eleitoral (arts. 811103), e o Título IV - Disposições Gerais (arts. 1041122).
O Título 1 reproduzia, na sua par-te inicial, a enumeração dos Direitos e Garantias
Individuais da Constituição Federal (art. 39 , § 1 9130), para, em seguida, dispor
sobre a organização e o funcionamento dos poderes do Estado em três seções
distintas: Seção 1 - Do Poder Legislativo (arts. 9 9/46), Seção II - Do Poder Exe-
cutivo (arts. 48162) e a Seção III - Do Poder Judiciário (arts. 63173). A matéria
constitucional do Poder Legislativo desdobrava-se em seis capítulos, O Capítulo
1, tratando das Disposições Gerais, delegava o Poder Legislativo a um Congres-
so, que se compunha da Câmara dos Deputados e do Senado, no estilo bicame-
ral, e previa, entre outras regras, o início e o período de funcionamento anual do
Congresso, o "quorum" das deliberações, a competência privativa das duas Câ-
maras, as imunidades dos deputados e dos senadores e o poder de elaborar os
regimentos internos. Os Capítulos II e III dispunham, respectivamente, sobre a
composição numérica da Câmara dos Deputados e do Senado, a duração dos
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mandatos dos deputados (quatro anos) e dos senadores (oito anos) e a compe-
tência privativa de cada órgão. O Capítulo VI discriminava as atribuições do
Congresso do Estado, particularizadas em 36 incisos, abrangendo esse amplís-
simo elenco a competência para legislar sobre ensino secundário e superior;
promover no Estado o desenvolvimento da educação pública, da agricultura, da
indústria, do comércio, da imigração e das artes; legislar sobre instrução primá-
ria, orçar; fixar, anualmente, a receita e despesa do Estado e tomar as contas de
cada exercício financeiro; regular a arrecadação e distribuição das rendas do Es-
tado; legislar sobre dívida pública, terras e minas pertencentes ao Estado, e ban-
cos, ressalvada a restrição estabelecida na Constituição Federal; decretar a alie-
nação de bens do Estado; organizar o código florestal e rural; legislar sobre
obras públicas, estradas, vias férreas, canais e navegação de rios, salvo quando
subordinados à administração federal ou municipal; sobre os correios e telégra-
fos do Estado; expedir lei regulamentar para disciplinar o voto nas eleições dos
membros do Congresso estadual, do presidente e vice-presidente do Estado,
dos membros das Câmaras Municipais e dos juízes de pai, e lei especial para re-
gular o modo da qualificação, o processo e as incompatibilidades eleitorais; le-
gislar sobre a organização judiciária e ordem do processo de competência do
Estado; decretar a divisão política, judiciária e administrativa do Estado; a cria-
ção de distritos administrativos e de paz, bem como seus limites; autorizar e
aprovar ajustes e convenções com outros Estados; regular as condições e o pro-
cesso de eleição para os cargos do Estado; apurar a eleição de presidente e vice-
presidente; dar posse ao presidente e ao vice-presidente; cassar os poderes do
presidente ou vice-presidente do Estado, nos casos (te incapacidade física ou
moral; legislar sobre desapropriação, mediante prévia indenização, por necessi-
dade ou utilidade pública, sobre casas de prisão, trabalho, correção e seus regi-
mes, estabelecimentos de colônias, catequese e civilização dos indígenas; criar e
suprimir empregos públicos e (lar-lhes atribuições; fixar os vencimentos dos
funcionários públicos; perdoar e comutar as penas impostas aos funcionários cio
Estado, por crime de responsabilidade; conceder, por tempo limitado, privilégio
a inventores, aperfeiçoadores e primeiros introdutores (te indústrias novas; fixar
anualmente a força pública; decretar a organização da milícia cívica e preceitos
disciplinadores a que fica sujeita; conhecer dos recursos contra leis, decisões e
atos das Câmaras Municipais, de acordo com o disposto no artigo 74, n 9 VII, da
Constituição Estadual, segundo o qual das leis, decisões e atos das Câmaras
Municipais, contrários à Constituição e às leis haverá recurso para os Poderes
Legislativo e Judiciário; providenciar sobre todas as necessidades (te caráter es-
tadual; velar pela guarda da Constituição e das leis. A lista das atribuições do
Congresso demonstra que o ordenamento estadual absorvia matérias distribuí-
das pelos setores amplos da educação e ensino, finanças públicas, política eco-
nômica, comunicações, organização administrativa e judiciária, administração
pública, direito eleitoral, segurança pública, direito penitenciário, processo, con-
trole de atos locais, O Capítulo V - Das Leis, Decretos e Resoluções - disciplinava
o processo legislativo, e o Captulo VI - Da Fusão das Câmaras -, com o qual se
encerrava o tratamento constitucional do Poder Legislativo, previa os casos de
sessão conjunta da Câniara dos Deputados e cio Senado, para a prática de res-
tritos atos do cerimonial do Congresso.
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A Seção II - Do Poder Executivo - desdobrava-se em quatro capítulos, O
Capítulo 1 - Do Presidente e Vice-Presidente - dispunha sobre a duração do
mandato do presidente do Estado (quatro anos), previa as regras da sucessão e
da substituição, a residência presidencial na capital do Estado e os impedimen-
tos. Quanto ao vice-presidente, a breve referência constitucional ao cargo reser-
vava-lhe, entretanto, um tratamento especial ao admitir que, não estando no
exercício dele, poderia o suplente eventual do presidente exercer o mandato de
deputado ou de senador (art. 56). O Capítulo II - Das Atribuições do Poder Exe-
cutivo - oferecia o quadro das atribuições executivas do presidente do Estado,
entre elas adquirindo relevo a iniciativa legislativa, a nomeação dos funcionários
civis e militares e dos magistrados, a convocação extraordinária do Congresso e
a remessa da mensagem anual relativa aos negócios do Estado. O Capítulo III -
Da Responsabilidade do Presidente - regulava o processo de julgamento do pre-
sidente do Estado nos crimes de responsabilidade e nos crimes comuns e, den-
tro de concepção sustentada por Afonso Pena, na Constituinte de 1891, definia
os atos que poderiam ser enquadrados como crimes de responsabilidade. A Se-
ção III disciplinava a organização do Poder Judiciário, o qual possuía na cúpula
o Tribunal da Relação, com sede na capital, e na instância interior os juízes de
Direito e os juízes substitutos nas comarcas. O recrutamento dos Juízes de Di-
reito obedecia aos critérios do noviciado e do concurso, enquanto aos juízes
substitutos bastava o noviciado. Consagrou-se o princípio da inamovibilidade
dos juízes de Direito, salvo restritas exceções, e a promoção ficou condicionada
ao atendimento dos requisitos da antiguidade e do merecimento. Em regra ori-
ginal, a Constituição do Estado concebeu um Tribunal Especial, para processo
e julgamento dos deputados, senadores e desembargadores, nos crimes que
cometessem (art. 72, § único). De composição mista, o referido Tribunal com-
preenderia três senadores e três deputados, eleitos pelas respectivas Câmaras no
começo de cada legislatura, e três desembargadores, eleitos pelo Tribunal da
Relação na mesma ocasião. O Título II da Constituição constituía a sede das
normas relativas aos Municípios. Inspirava-se a organização do Município no
princípio de que a administração municipal, inteiramente livre e independente,
em tudo quanto respeita ao seu peculiar interesse, seria exercida em cada uni-
dade por um conselho eleito pelo povo, com a denominação de Câmara Munici-
pal (art. 75 - li). A Constituição revestia os atos locais de ampla publicidade, de-
terminando a publicação pela imprensa, onde houvesse, ou mediante editais,
das posturas, orçamentos, tabelas de impostos, balancetes, balanço da receita e
despesas, arrematação de obras ou serviços municipais. Essa preocupação de
assegurar a moralidade administrativa adquiriu intensidade na exigência do jul-
gamento das contas das Câmaras Municipais e dos Conselhos Distritais, através
de assembléia, a ser regulada na lei ordinária, da qual fariam parte os vereado-
res, os membros dos Conselhos Distritais e igual número de cidadãos residentes
no Município, escolhidos dentre os maiores contribuintes (art. 77). O governo do
Município estava concentrado na Câmara Municipal, mas a Constituição admitia
a discriminação entre funções deliberativas e executivas.

O Título III, dedicado ao Regime Eleitoral, permitia ao Estado largo exercí-
cio de legislação dessa natureza na área dos mandatos estaduais e locais. A ma-
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téria do Direito Eleitoral expandia-se na fixação das condições de elegibilidade
dos membros do Congresso (Capitulo 1), dos deputados (Capítulo II), dos sena-
dores (Capítulo III), do presidente e do vice-presidente (Capítulo IV), dos verea-
dores (Capitulo V) e dos juizes de paz (Capítulo VI). E nesse direito estadual
eleitoral que se localiza, no período republicano, a origem do requisito do domi-
cHio eleitoral, assim para os eleitores (art. 85), como para os candidatos aos di-
versos mandatos eletivos do Estado )arts. 94 - li, 96 - II, 98 - IV, 101 - III, 102
IV). O Titulo IV - Das Disposições Gerais - encerrava a chamada parte perma-
nente da Constituição do Estado, para distingui-la da parte Final ou Disposições
Transitórias, contendo regras de adaptação das situações constitucionais criadas
e destinadas ao desaparecimento, assim que cumpridas os mandamentos de
duração mais efêmera rio Direito Transitório.

Competências - Na evolução do Direito Constitucional Brasileiro, os p0-
deres federis passaram o absorver competências anteriormente reservadas aos
Estados, contraindo a área da revelação ulterior dos poderes residuais pela ex-
tensão antecipada dos puderes enumerados cia União. O alargamento da maté-
ria constitucional no domínio da União acarretou a redução da atividade norma-
tiva da unidade federada e esse amortecimento não se explica, exclusivamente,
por motivos vinculados ao processo de expansão material da atividade do go-
verno federal.

O aprimoramento do regime político, especialmente na área dos direitos
políticos e da organização do sistema representativo, também concorreu para
retirar do Estado-membro a regulação primária de matéria que ocupava lugar
destacado na órbita dos poderes estaduais. As regras eletivas do autogoverno
local que receberam amplo desenvolvimento no setor normativo da autonomia
do Estado-membro foram deslocadas, pela Constituição Federal de 1934, para a
competência primária e privativa da União, prosseguindo, assim, no rumo fixado
em ato legislativo do Governo Provisório rio 1930. A Lei mineira n' 20, de
26111/1891 serve para exemplicar o alcance originário rias normas eletivas cio
autogoverno na área autônoma do Estado-membro. O diploma legal era minu-
cioso na ordenação cia matéria eleitoral e, em face ria inexistência de norma
constitucional federal a respeito, salvo para os casos restritos dos inalistáveis,
dispunha, primariamente, sobre incompatibilidades eleitorais para os mandatos
eletivos estaduais, criando extensa relacão de inelegibilidades no Código Eleito-
ral do Estado. A verificação dos mandatos eletivos estaduais, que assinalava a
fase conclusiva cio autogoverno, estava entregue ao órgão legislativo do Estado,
a exemplo do que ocorria com o Congresso Nacional no tocante aos mandatos
legislativos federais, para a tarefa ;iiilõnoma de aferição da vontade popular. Os
pronósitos de aperfeiçoamento do regime clviuocrático, enunciados na plata-
forma presidencial cio candidato(Li Aliança Liberal, reclamavam a eliminação do
controle legislativo das (ileiCõeS e o consequente estabelecimento da Justiça
Eleitoral, ctintro cio estrutura do Poder Jucliciirio. que se tornaria responsável
pela concluçao cio processo eleitoral, desde o alistamento até a proclamação final
dos eleitos. A disciplina integral (Ias eleições ingressou no direito federal e essa
transferência rias normas eletivas do autogoverno estadual para a competência
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nacional da Federação inspirou-se em razões qualitativas de aprimoramento do
governo democrático.

A limitada revelação de normas centrais no texto da Constituição Federal
de 1891 permitiu que os Estados-membros exercessem discricionária organiza-
ção da autonomia municipal. A discriminação de rendas não incluía a competên-
cia tributária dos municípios e isso favoreceu o arbítrio na atribuição dos recur-
sos, que ficavam sujeitos a prévia limitação decorrente da maior ou menor in-
fluência das necessidades financeiras estaduais. As inovações do federalismo
constitucional de 1934 não se detiveram nos aspectos ora mencionados, com o
objetivo de exemplificar o alcance da mudança operada pela Constituição Fede-
ral daquele ano. Prosseguiram e alcançaram outros setores, introduzindo a no-
vidade da submissão do constituinte estadual a numerosos princípios prévios,
que iriam repercutir na autonomia de sua atividade organizatória.

A Constituição Federal ofereceu a medida dessas limitações e o consti-
tuinte estadual sentiu os condicionamentos de sua tarefa de auto-organização
do Estado-membro. E ilustrativo dessa tendência limitadora o parecer que a
comissão constitucional encarregada de elaborar o projeto de Constituição do
Estado de Minas Gerais apresentou à Assembléia Constituinte estadual de 1935.
O autor do parecer, deputado Mílton Campos, relator da comissão, analisou as
repercussões da Constituição Federal de 1934 na órbita da auto-organização
constitucional do Estado-membro e, depois de anotar os setores estaduais dire-
tamente atingidos, convocou a atenção do constituinte estadual de 1935 para sua
dupla tarefa, "ao mesmo tempo legislador e intérprete, com a função organiza-
dora tolhida pelas limitações constitucionais que lhe cumpre interpretar".

A atividade do constituinte estadual ficou, assim, marcada pela crescente
primazia da Constituição Federal. Por isso, abundaram na Constituição Estadual
as normas de reprodução de textos da Federal. Essas normas de reprodução re-
fletem a expansividade do modelo federal, que atraiu para seu campo matéria
anteriormente entregue à revelação originária do constituinte estadual. A tarefa
do constituinte estadual limita-se, doravante, a inserir aquelas normas no orde-
namento constitucional do Estado, por um processo de transplantação. A norma
de reprodução não é simples norma de imitação, freqüentemente encontrada na
elaboração constitucional. As normas de imitação exprimem a cópia espontânea
de técnicas ou de institutos, por influência da sugestão exercida pelo modelo su-
perior. As normas de reprodução refletem, ao contrário, o caráter compulsório
da norma constitucional superior, enquanto a norma de imitação traduz a ade-
são voluntária do constituinte a uma determinada disposição constitucional. A
dosagem das normas que vão ser reproduzidas pela Constituição do Estado
constitui aspecto de fundamental importância na organização federativa. As
normas centrais, que partem da Constituição Federal, não devem absorver o
terreno da auto-organização do Estado-membro, sacrificando as normas cons-
titucionais autônomas de auto-organização.
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trabalhos da Constituinte Federal de 1933-1934, sendo nela ponderável a cor-
rente monocameralista, solução, aliás, que havia prevalecido no anteprojeto de
Constituição do Governo Provisório, O bicameralismo incompleto da Constitui-
ção Federal de 1934 exibia sua fragilidade na posição subordinada do Senado

A Carta de 1935 - A Constituição do Estado de Minas Gerais de 30/7/1935
assimilou as tendências do novo constitucionalismo federal, como se verifica na
matéria de seu texto. Nota-se que, no texto da Constituição do Estado, as nor-
mas de reprodução por força da anterior revelação da Constituição Federal, ma-
nifestaram-se especialmente nos seguintes setores: a) organização do Poder Ju-
diciário do Estado, observados os preceitos da Constituição da República (art.
48); b) autonomia municipal e definição (te seu conteúdo (art. 60); cl intervenção
financeira do Estado nos Municípios e seus casos )art. 14); dl discriminação de
rendas do Estado e dos Municípios (aris. 75-78); e) organização do Ministério
Público estadual, aten:idas as garantias prescritas pela Constituição da Repúbli-
ca art. 851; f) Declaração de Direitos e Garantias (Título X), Ordem Econômica e
Social (Título XI), Educação e Cultura )Título XII), admitindo-se, no tocante à
educação e cultura, que o Estado organizaria e manteria sistema educativo pró-
prio, para abranger o ensino em todos os seus graus e ramos; 9) Funcionários
Públicos (Título Xlll), setores em que se tornou abundante a reprodução de
textos da Constituição Federal.

As normas autônomas de auto-organização encontraram seu campo pre-
dominante na organização dos poderes do Estado, observado o acatamento dos
preceitos de regulação prévia da Justiça dos Estados. A organização do Poder
Executivo refletiu a autonomia do constituinte, que esteve atento ao principio
federal de manutenção do regime presidencial nos Estados. Não se abriu terreno
á responsabilidade política do Poder Executivo e na Constituição Federal se bus-
cou inspiração para admitir o comparecimento do secretário de Estado à As-
sembléia, a convite dela, ou de comissão, a fim de ministrar informações sobre
assunto de interesse público, ou relativo a atos do governo (art. 9'), ou por ini-
ciativa do próprio titular, para solicitar providências legislativas em assunto con-
cernente /i sua secretaria (art. 99, § 2'). O estimulo às relações mntergoverna
mentais, preconizadas nos arts. 7, § único, e 9 do texto federal, encontrou re-
cepção na Constituição Estadual, para deferir ao governador do Estado a com-
petência de celebrar com a União, ou outros Estados, após autorização ou ad
referendum da Assembléia, quaisquer acordos para coordenação dos serviços
de recíproco interesse, uniformização de leis ou práticas administrativas, arreca-
dação de impostos, prevenção e repressão de criminalidade, permuta de infor-
mações e, mediante acordo com o governo da União, incumbir funcionários fe-
derais de executar leis e serviços do Estado, atos ou decisões das autoridades
estaduais. A supressão do vice-governador do Estado adveio de imitação da
Constituição Federal, que aboliu a figura do vice-presidente da República. A or-
ganização do Poder Legislativo foi propícia à autonomia cio constituinte, e as
normas de imitação, existente nessa área organizatónia, não descaracterizam o
princípio. As regras constitucionais relativas às imunidades parlamentares man-
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tiveram normas específicas do Direito Público estadual sobre a extensão da in-
violabilidade parlamentar. A organização bicameral do Poder Legislativo do Es-
tado, que se difundiu no período da Primeira República por influência sugestio-
nadora da Constituição Federal, não encontrou mais acolhida na Constituição de
Minas Gerais, dentro de tendência típica do constitucionalismo estadual da épo-
ca. A organização bicameral do Poder Legislativo sofreu sensível desgaste nos
Federal, convertido em órgão de colaboração legislativa e que foi haurir nas
atribuições extralegislativas da coordenação dos poderes uma compensação
para a perda experimentada no domínio de sua função legislativa. A iniciativa
das leis na Constituição Estadual incluiu titularidade não prevista na Constituição
Federal, revelando a originalidade da norma autônoma, quando autorizava a ini-
ciativa popular das leis, por intermédio de 10 mil eleitores, no mínimo, e reco-
nhecia às Câmaras Municipais a iniciativa de projetos de lei estadual, mediante
proposta apresentada pela quarta parte, pelo menos, do número total dos Muni-
cípios. A competência legislativa, não obstante a sensível redução sofrida, distri-
buía-se em 22 atribuições, compreendendo matéria financeira, política, de se-
gurança pública, organização municipal, judiciária, administrativa, para a legisla-
ção primária do Estado, e se estendia até o setor compensatório da legislação
complementar e supletiva, matéria incluída nesse domínio novo pela Constitui-
ção Federal de 1934.

A Constituição de 301711935 adotou numerosas normas que haviam surgi-
do, originariamente, na Constituição Federal, que assim se converteu em matriz
do Direito Constitucional estadual. As normas de reprodução, exprimindo essa
tarefa de recepção, passariam a integrar e a definir a fisionomia constitucional
do Estado, em contraste com o modelo jurídico da Primeira República, quando o
constituinte estadual gozou de ampla liberdade na organização do Estado-
membro. Essa concepção constitucional sacrifica a originalidade criadora e a
passividade do constituinte estadual irá refletir-se no volume abundante das
normas de reprodução, dotadas de força imperativa, como também na cópia de
técnicas federais, através das normas de imitação que deslocaram para o Estado
soluções da Constituição Federal. A ação desses fatores modelou a Constituição
mineira de 1935 e dentro dessa perspectiva deve ser encarado o seu texto de
moderada dimensão, que compreendia 110 artigos na parte permanente, oito
nas Disposições Transitórias e 15 títulos identificadores de sua matéria. Operan-
do a tripartição dos poderes do Estado, (art. 2), cuidou a Constituição da orga-
nização e funcionamento do Poder Legislativo, no Título II (arts. 32128) , do Po-
der Executivo, no Título lii (arts. 29144) e do Poder Judiciário, no Título IV (arts.
45155). Na matéria do Poder Legislativo, intrometeu-se na composição da As-
sembléia, órgão monocameral, a representação das organizações profissionais,
aderindo-se à solução da Constituição Federal de 1934 (art. 4 < ): ficou facultada a
criação de comissões de inquérito (art. 72): fêz-se a enumeração dos impedi-
mentos dos deputados (art. 14); adotou-se a regra de que, excetuado o projeto
de iniciativa do governador, qualquer outro que importasse em acréscimo de
despesa teria o seu andamento suspenso, até que se aprovasse a receita corres-
pondente (art. 20), e se propiciou ampla regulamentação à elaboração orça-
mentária (arts. 25128). Na área do Poder Executivo, o presidente e o vice-presi-
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dente da Assembléia receberam a incumbência de substituir o governador do
Estado (art. 33, § 51; o governador foi contemplado com 20 atribuições privati-
vas, destacando-se, pela inexistência no direito anterior, a de intervir nos Muni-
cípios (art. 38 - 20) e a de perdoar e comutar penas impostas a réus de crimes
comuns sujeitos à jurisdição do Estado (art. 38 - 10); a responsabilidade do go-
vernador nos crimes comuns e de responsabilidade não recebeu modificação
substancial (ari. 39), e os secretários de Estado permaneceram na Constituição
(arts. 41/44). No título cio Poder Judiciário, observa-se a mudança na denomina-
ção do mais alto Tribunal do Estado, que passa a chamar-se Corte de Apelação
(art. 45 - 1); a inclusão do Tribunal do Júri entre os órgãos do Poder Judiciário;
a permissão de criação de outros tribunais e juizes na lei ordinária; a ampla re-
produção de normas cia Constituição Federal relativas à competência da Corte
de Apelação (art. 49), ao critério de nomeação dos juizes vitalícios (art. 50), às
garantias constitucionais da inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade dos
vencimentos (art. 51), ao preceito da maioria absoluta para validade da declara-
ção de inconstitucional idade (art. 53) e à vedação de atividade político-partidária
aos Juízes (art. 54). Esgotada a organização dos poderes, que é a parte substan-
cial da Constituição do Estado, o texto confere apreciável desenvolvimento ao
título consagrado ao Município (arts. 5604), no qual se manifestam normas de
criação autônoma, convivendo com normas de reprodução da Constituição Fe-
deral. Daquela natureza são, entre outras, as regras que dispõem Sobre as condi-
ções essenciais para criação do Município e cio Distrito (arts. 58 e 59), distribuem
a função deliberativa e a função executiva na administração do Município (art.
61), fixam a competência do prefeito (art. 62) e o período das reuniões da Câ-
mara Municipal (art. 63), estabelecem os casos de perda cio mandato do prefeito
)art. 64) e vinculam percentuais da receita tributária do Município para atender
aos encargos da educação pública e da assistência à maternidade e à infância
(art. 71). Filiam-se às normas de reprodução as regras que traçam o conteúdo da
autonomia municipal (art. 60) e disciplinam a intervenção do Estado no Municí-
pio, para regularizar as finanças tocais (art. 74). A reprodução de normas consti-
tucionais federais é pictórica nos títulos resorvidos à Discriminação de Rendas
(arts. 75/78), à Educação e Cultura )arts. 89192) e aos Funcionários Públicos (arts.
931101). As normas de conteúdo autônomo refluíram para os títulos referentes à
Fiscalização das Contas (arts. 79/82), Ministério Público (arts. 83185), Reforma da
Constituição (orts. 102/103), Disposições Gerais {arts. 104 a 110) e Disposições
Transitórias farts. 1c' a 81, atendendo às peculiaridades da organização do Esta-
do e às situações nele existentes.

A Carta de 1947 - A auto-orqanização constitucional cio Estado-membro,
sob o modelo da Constituição Federal de 1946, proporcionou o reatamento da
autonomia estadual, interrompida durante a vigência da Constituição autoritária
de 1937. O principio da autonomia volta a ser consagrado, sem discrepância, nas
Constituições Estaduais, revelando-se, tecnicamente, a sedimentação que ele al-
cançou no Direito Público estadual, O constituinte mineiro sentiu as limitações
de sua tarefa, por imposição da técnica frenariora da autonomia, e mais uma vez
registrou a tendência do Direito Público federal, agora em fase de consolidação.
0 relator qeral da comissão constitucional da Assembléia Constituinte do Esta-
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do, deputado Tancredo Neves, reeditou os comentários do constituinte estadual
de 1935, para apontar a constante entre as duas épocas, no domínio da compre-
ensão limitada da autonomia, e anotar que as novas dimensões da Constituição
Federal, notadamente no "revigoramento das energias municipais", o que lou-
vava, contribuiu para "o sacrifício de prerrogativas e vantagens de ordem políti-
ca e econômica, a que se habituara" o Estado. A autonomia constitucional do
Estado-membro encontrou a matéria predileta de sua atividade na organização
dos poderes do Estado e na organização política e administrativa dos municí-
pios, observadas as normas superiores da Constituição Federal. A Constituição
Estadual de 14(711947 transforma esse duplo setor no campo fundamental dos
poderes estaduais e se retrai nas demais áreas da matéria constitucional. A ten-
dência do federalismo brasileiro, consolidada em 1946, faz da Constituição Esta-
dual o instrumento por excelência da organização de poderes, como foram, de
modo geral, os textos fundamentais do constitucionalismo liberal, que exauriam
a tarefa constitucional na organização dos poderes e na Declaração de Direitos.
A lei fundamental do Estado-membro absorve os temas do constitucionalismo
clássico, excetuada a Declaração de Direitos, enquanto a matéria nova, de caráter
expansivo, se concentra nos dispositivos originários da Constituição Federal,
para modelar a legislação nacional. O constitucionalismo estadual pós-1946
apresentou originalidade no terreno da auto-organização do Estado, não obs-
tante as contenções a que ficou submetido. E claro que o constituinte do Estado
recolheu as normas de reprodução e se inclinou muitas vezes pela imitação de
técnicas utilizadas na organização dos poderes da União, por natural influência
sugestionadora do modelo superior. Por outro lado, soluções originais nem
sempre se afeiçoaram ao quadro mais limitado da organização estadual, e o im-
pulso exorbitante acarretou a deflagração da censura judiciária do Supremo Tri-
bunal Federal, tecnicamente prevista na Constituição Federal de 1946. As nor-
mas originais de auto-organização exprimiam esforço de criação constitucional e
representavam a fuga ao trabalho passivo de reprodução ou imitação das nor-
mas federais. A Constituição de Minas de 141711947 distinguiu-se pela sobrieda-
de do edifício constitucional que ela plasmou, sem concessões a originalidades
comprometedoras do estilo consagrado na área mais acanhada do Direito esta-
dual. A tônica de seu comportamento comedido já se revela no art. 1?, quando
proclama exercer o Estado "os poderes que lhe são atribuídos pela Constituição
Federal" situando de maneira inequívoca a natureza derivada do poder consti-
tuinte estadual. A Constituição desdobra-se em 175 artigos, na parte perma-
nente, e ainda se alonga nos 44 artigos do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. A disposição da matéria constitucional não contém inovação subs-
tancial em face das Constituições anteriores e nela é visível a influência da Cons-
tituição Estadual de 1935, que assumiu as projeções de verdadeiro modelo da
Constituição de 1947. Após o breve enunciado do Título 1, que reitera a regra
clássica da tripartição dos poderes e de sua inerente harmonia e independência,
o Título II trata da organização e do funcionamento do Poder Legislativo, mdi-
cando a composição da Assembléia, que é o órgão do referido poder (arts. 317);
das normas de sua instalação ordinária e convocação extraordinária (art. 8'-'); das
imunidades, impedimentos e perda do mandato de seus membros (arts. 16/20);
das atribuições da Assembléia Legislativa (art. 24 - l/XIll); da função supletiva da
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comissão permanente (art. 26); do processo legislativo (arts. 27132); e das regras
de elaboração do orçamento (arts. 33136). O Título III confere destaque à fiscali-
zação financeira, nesta se sobressaindo a competência do Tribunal de Contas
(arts. 37141). O Título IV regula o Poder Executivo, partindo do seu titular, o go-
vernador do Estado, para prosseguir na figura do vice-governador, o substituto
eventual, no caso de impedimento, ou sucessor, no caso de vacância )arts.
42146); nas regras comuns de elegibilidadiz duração do mandato, posse e subsí-
dios (arts. 45150), e conclui o tratamento do Executivo nos capítulos sobre atri-
buições e responsabilidade do governador (arts. 51154) e no estatuto constitu-
cional dos secretários de Estado (arts. 56/58). O Título V organiza amplamente o
Poder Judiciário, na pluralidade de seus órgãos (art. 59); garantias e vedações
dos juizes (arts. 60 - 61): competência dos tribunais (art. 62); ingresso na magis-
tratura e critérios da promoção dos juizes (arts. 63164), sede e composição do
Tribunal de Justiça (arts. 67168); vencimentos dos desembargadores e dos juizes
(art. 69); competência privativa do Tribunal de Justiça (art. 70); eletividade e na-
tureza das atribuições judiciárias dos juizes de Paz (art. 71); organização da Jus-
tiça Militar e da Corregedoria de Justiça (arts. 72/73). O Titulo VI assegura ao
Ministério Público uma estrutura constitucional (lotada de razoável amplitude e
organiza a carreira com fundamento em garantias preservadoras da função (arts.
74177), A organização do Município ocupa considerável espaço constitucional
(arts. 781103), demonstrando que nessa matéria reside o campo predileto para
exercício do poder de auto-organização do Estado, pois nesse domínio a incur-
são prévia da Constituição Federal limitou-se às normas definidoras do conteú-
do cia autonomia municipal, de particularização da competência tributária do
Município e de revelação da estrita intervenção estadual no Município para re-
gularizar as finanças do ente local. Fora daí, numerosa matéria provém da cria-
ção normativa do constituinte estadual, em caráter originário, como as regras
constitucionais estaduais que dispõem sobre condições para criação cio Municí-
pio e do Distrito (arts. 80/81); o número de vereadores (art. 89); reunião da Câ-
mara Municipal )arts. 90192); perda do cargo de prefeito (art. 91). Nesse setor de
criação originária, o constituinte mineiro emitiu normas de largo alcance pura o
comportamento da administração municipal, como i do art. 99, segundo a qual
"o município terá somente os encargos que lhe competirem em virtude de sua
atividade administrativa e os previstos na Constituição Federal, não podendo o
Estado atribuir-lhe outros, nem obrigá-lo a despesas sem lhe proporcionar os
meios". Ofereceu solução nova para a organização administrativa do Estado,
quando preconizou o agrupamento de municípios da mesma região, visando
a instalação, exploração e administração do serviços comuns (art. 95). Os títulos
VIII, X, XI e XII, dedicados, respectivumente, à Discriminação (te Rendas (arts.
1041114), Ordem Económica e Social (arts. 116/123), Educação e Cultura (arts.
1241135) e Funcionários Públicos (arts. 1361149), encerravam numerosas normas
de reprodução de matéria originariamente disciplinada pela Constituição Fede-
ral, dentro da tendência assinalada anteriormente. O Título IX, que é dispensável
em Constituição Estadual, limitava-se a assegurar, no território cio Estado, a
efetividade cios direitos e garantias individuais declarados pela Constituição Fe-
deral (art. 115). O Titulo XIII cuidava da Retornei da Constituição (aris. 150 e
153), fazendo a adaptação das regras tócnicas (Id) lextu fC(Ii:i ai, e o Título XIV -
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Das Disposições Transitórias - (arts. 1541175) concluía a matéria constitucional.

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias equivale a uma "Pe-
quena Constituição", tal a dimensão da matéria que o constituinte estadual de-
positou naquele documento de 44 artigos. Ao lado de normas típicas desse se-
tor, regulando situações do Direito Transitório, convivem numerosas regras que
foram elaboradas para preservar interesses de corrente majoritária na Assem-
bléia Constituinte, que assim passava acondicionara  conduta do Poder Executi-
vo do Estado, então entregue ao partido de oposição, que triunfara nas eleições
populares de janeiro de 1947. A Assembléia Legislativa tornou-se órgão de
aprovação de atos administrativos do governador do Estado recebeu atribuições
que seriam executadas no prazo estipulado pelo Ato (arts. 16, 19, 22, 26, 31), o
qual se convertia em fonte e inspiração de programas governamentais. Serviços
Administrativos foram transformados em Departamentos e seus titulares neles
mantidos com a denominação de diretores (art. 18). Proibiu-se a nomeação de
novos funcionários (art. 32) e promoveu-se ampla efetivação de servidores (art.
36).

A Constituição mineira de 14/7/1947, que assinalou a retomada do proces-
so constitucionalizador, interrompido durante o Estado Novo de 10111/1937, foi
objeto de intensa atividade de reforma constitucional, responsável pelas modifi-
cações posteriormente introduzidas no seu texto. Com  efeito, a Constituição re-
cebeu 19 emendas: a primeira foi a Lei Constitucional n 9 1, de 241111951, e a
derradeira, a Lei Constitucional ri 9 19, de 311 211966, que adaptou o sistema tri-
butário do Estado às determinações da Emenda Constitucional Federal n 9 18, de
1/12/1965, a qual dispunha sobre o Sistema Tributário Nacional. A fixação do
período anual de funcionamento da Assembléia Legislativa constituiu preocupa-
ção coincidente da Lei Constitucional n 9 1, de 1951, e da Lei Constitucional n97,
de 201611963. A Lei Constitucional n 9 11, de 23/9/1964, cometeu a originalidade
de suspender a vigência do art. 169 da Constituição, que vedava a elevação de
imposto estadual ou municipal, direta ou indiretamente, além de 20% do seu
valor, para, casuistica mente, permitir a aprovação de determinado projeto de lei
e assegurar a execução da lei decorrente, pois ambos conflitavam com a norma
constitucional anterior e assim obtiveram singular convalidação. A Lei Constitu-
cional n 2 13, de 221311965, alcançou a notoriedade de uma declaração de incons-
titucionalidade do Supremo Tribuna) Federal, quando, apreciando a representa-
ção ri 9 650, a Corte Suprema julgou conflitante com a Constituição Federal o ari.
39 daquela lei constitucional estadual, que prorrogava os mandatos do governa-
dor e do vice-governador do Estado, em prática que ali se qualificou de atentado
contra "o principio da forma republicana representativa e o princípio democráti-
co da temporariedade das funções eletivas". As 19 emendas à Constituição do
Estado, fragmentando e retalhando o texto, denunciavam a exaustão da matéria
constitucional e antecipavam a próxima mudança da Constituição que coman-
clara o ordenamento estadual durante quase 20 anos.

A Carta de 1961 - A Constituição Federal de 24/1/1967, que decorreu da
atividade constituinte do Congresso Nacional, impusera aos Estados, em seu art.
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188, a obrigação de adaptar suas Constituições ao novo diploma federal. Cum-
prindo essa determinação, o governador de Minas, Dr. Israel Pinheiro da Silva,
em ato publicado no "Minas Gerais" de 1'7311967, constituiu comissão especial
para elaborar o anteprojeto de reforma da Constituição do Estado, integrada
pelo senador Mílton Campos, desembargador Amilcar cio Castro, Dr. José Diogo
de Almeida Magalhães, procurador-geral do Estado, professor Gersori de Brito
Meio Bosori, reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Gustavo Aze-
vedo Branco, presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil, economista Raymurido Nonato de Castro e professor Raul Machado
Horta. A esses membros nomeados pelo Executivo juntaram-se os da comissão
especial designada pelo Legislativo do Estado: deputados Cícero Dumont, Ibra-
him Abi-Ackel e Bonifácio Tarnm de Andrada. Pela Mensagem n 31, de
614/1967, o governador submeteu à Assembléia Legislativa o texto do antepro-
jeto de Constituição, preparado pela comissão especial, abrangendo 234 artigos.
Assumindo as funções do poder constituinte, a Assembléia, com base na contri-
buição oferecida pelo anteprojeto do governo, promulgou, afinal, a Constituição
do Estado de 13/5/1967. Com 275 artigos, o novo texto tornou-se a mais extensa
Constituição de Minas e essa dimensão se explica pelo maior volume das nor-
mas de reprodução e da matéria nova nela introduzida, especialmente na área
da organização municipal, capítulo que mereceu apreciável desenvolvimento
pelo constituinte estadual de 1967, inspirado nas soluções oferecidas pelo inova-
dor texto do anteprojeto. A redação adotada pela Constituição refletiu modifica-
ções técnico-formais na distribuição cia matéria e no propósito de explicitar
exaustivarnente o conteúdo dos poderes reservados aos Estados no domínio da
Constituição. No Titulo 1, que contém a organização do Estado, surge capítulo
novo para discriminar sua competência, largamente desenvolvida em 13 incisos
e 17 alíneas (art. 8 0 1. A competência dos Municípios é destacada em capítulo
próprio (art. 9?) . A competência tributária do Estado e dos Municípios goza de
igual tratamento autônomo e homogéneo (arts. 10115). No capítulo do Poder
Legislativo, mantêm-se as normas de organização e de reunião da Assembléia
(arts. 23/29); de criação de comissão de inquérito (art. 29); do comparecimento
de secretários de Estado e do governador (arts. 30132); das imunidades (art. 35
e tt 1/51, adotando a figura nova da deliberação automática do pedido de li-
cença para processo criminal do deputado, se a Assembléia não se manifestar
a respeito dentro rio prato de 90 dias; dos subsídios, impedimentos e da perda
do mandato (arts, 36138). As atribuições ria Assembléia foram distribuídas nos
níveis da competência legislativa (art. 40 - 1/VIu), da competência exclusiva (art.
41 - l/XVI e da competência privativa (art. 42 - 1/1V), O processo legislativo in-
corporou ao texto estadual a modernização nele introduzida pela Constituição
Federal. Ficaram consagrados os novos atos legislativos representados pela Lei
Complementar da Constituição e da Lei Delegacia (art. 44 - 11-1V). Incluiu-se o
governador do Estado entre os titulares da iniciativa de emenda constitucional,
ao lado das Câmaras Municipais e dos membros ria Assembléia Legislativa (art.
45 - -II - III). Os prazos de tramitação cios projetos de lei foram abreviados para
45 e 30 dias, mediante solicitação do governador do Estado (art. 49). Atribuiu-se
a elaboração de leis delegadas ao governador do Estado e à comissão especial
da Assembléia, observaili a exclusão di inatér e que não poderá constituir ob
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jeto de delegação (art. 50 e § único). Reforçou-se a iniciativa legislativa do go-
vernador do Estado pela reserva de competência exclusiva e proibição de emen-
das nos projetos incluídos nessa categoria (art. 54 e § único, letra a). O Estado
passou a dispor do orçamento plurianual para as despesas de investimentos (art.
61, § 2). A fiscalização financeira e orçamentária ampliou sua área de atividade
pelo emprego dos sistemas de controle interno e de controle externo, este en-
tregue ao Tribunal de Contas do Estado (arts. 70190). O Poder Executivo conti-
nuou a receber o tratamento já consagrado nas Constituições anteriores, notan-
do-se nesse capítulo a enumeração mais completa das atribuições do governa-
dor (art. 101 - 1/XIX) e o acréscimo do tópico relativo à Segurança Pública (arts.
1071113), para destacar a função constitucional das Polícias Militar e Civil. O se-
tor dos Funcionários Públicos (arts. 1141125) recebeu a volumosa transposição
de normas dessa natureza originariamente reveladas pela Constituição Federal,
ocupando praticamente o respectivo espaço constitucional, salvo restrita mani-
festação própria do constituinte do Estado, como na regra de criação do Conse-
lho de Administração do Pessoal, para decidir sobre reclamações dos servidores
públicos contra atos que afetem interesses ou direitos funcionais (art. 125).

A organização dos poderes do Estado encerra-se com o Poder Judiciário
(art. 1261151), objeto de largo desenvolvimento, para definir a competência e a
estrutura de seus órgãos - Tribunal de Justiça, Tribunal de Alçada, Juízes de
Direito, Juízes de Paz, Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria de Jus-
tiça, Tribunal de Justiça Militar, Conselhos Militares e Tribunal do Júri. A disci-
plina constitucional do Ministério Público beneficiou-se com a adoção de regras
e princípios sedimentados na própria experiência da instituição (arts. 152/162). A
Organização do Município foi, entretanto, o capítulo em que a capacidade cria-
dora do constituinte estadual se revelou de forma mais desembaraçada (arts.
1631211), sem prejuízo do acatamento às regras originárias da Constituição Fe-
deral. Consagrou-se o principio da independência dos vereadores no exercício
do mandato por suas opiniões e votos, sem invadir o campo mais alto das imu-
nidades (art. 183, parágrafo único). A Mesa da Câmara Municipal recebeu a
competência de transformar em projetos de lei as proposições encaminhadas
por entidades técnicas, culturais e representativas de classes (art. 185, § 12) . A
preocupação com a moralidade administrativa conduziu à previsão do Auditor
Financeiro e Orçamentário do Município, cargo preenchível por concurso de tí-
tulos e de provas (art. 190, § 12). Concebeu-se a Administração Regional e Local,
para aglutinação de Municípios em nível de Região (arts. 200 e 201), dando-se ao
ente regional os instrumentos do Administrador Regional e do Conselho Regio-
nal (art. 201, parágrafos 1 9/49 ). Vitalizou-se o Distrito autorizando-se a criação
do Conselho Distrital da Comunidade, para colaborar na fiscalização e rio bom
andamento dos serviços públicos (art. 204). Permitiu-se ao prefeito a designação
de subprefeitos distritais, deixando-se ao legislador municipal a liberdade para
dispor a respeito (art. 206). A Constituição Estadual de 1967 expandiu sua maté-
ria nos tópicos da Ordem Econômica e Social (arts. 2131224), Educação e Cultura
(arts. 225/234) e Saúde Pública (arts. 2351237), nos quais se deu larga reprodução
de regras da Constituição Federal, pela primazia que elas possuem no sistema
federativo, mas, também, abriu-se oportunidade para revelar institutos e princí-
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pios amadurecidos na experiência da administração própria dos negócios esta-
duais. Nas Disposições Gerais e Transitórias (arts. 238/274), que concluem o
texto da Constituição, destacamos a preservação da Comissão do Desenvolvi-
mento do Vale do Jequitinhonha (art. 249); a criação de uma Fundação dos Três
Poderes (art. 260), que não chegou a concretizar-se; a recomendação para criar
serviços que resguardem o patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais (art.
261); e a renovada lembrança para erigir na cidade de São João dei-Rei monu-
mento aos soldados mineiros que integraram a Força Expedicionária Brasileira
(art. 274).

As emendas - A promulgação da Emenda Constitucional Federal n 9 1, de
17/1011969, que, sob o aspecto formal, acarretou uma redação global da Consti-
tuição Federal de 24/1/1967, determinou procedimento simétrico na área do Di-
reito Constitucional do Estado. Daí a redação integral que se deu à Constituição
mineira de 131511967, não obstante a volumosa matéria inalterada, como atonte-
ceu no plano da Constituição Federal, através da promulgação, pela Assembléia
Legislativa, no exercício do poder constituinte de revisão, da Emenda Constitu-
cional Estadual n 1. de 1/1011970, que passou a ser o texto de referência, pois,
na verdade, nela se fez a absorção integral da anterior Constituição de 1967.
Todavia, juridicamente, não se trata de uma Constituição nova, mas da repre-
sentação técnico-formal da Constituição emendada. Salvo nas partes direta-
mente afetadas pela modificação do texto originário, como, por exemplo, no ca-
pítulo do Poder Legislativo, para restringir o alcance do princípio das imunida-
des dos deputados (art. 22, § 19 e 22), agravar os casos de perda do mandato do
deputado (art. 24 - lN, combinado com o art. 31 - II), limitar as reuniões ex-
traordinárias remuneradas (art. 29, § 50), introduzir a intervenção no Município
fundada na violação de princípios constitucionais enumerados (art. 185 - Vil -
alíneas a a h), ou na então regra transitória da eletividade indireta do governador
e do vice-governador do Estado (art. 210 e parág. único), salvo nesses casos, não
há diferença substancial entre o texto da Constituição Estadual de 151511967 e o
da Constituição Estadual emendada, na redação unificada que lhe deu a Emenda
Constitucional n 2 1, de 12/10/1970. Valeu-se o constituinte estadual da oportuni-
dade para contrair o volume da Constituição, que se reduziu a 244 artigos. Fez,
ainda, algumas modificações na plástica da Constituição, quando deslocou da
Organização Municipal para a área do Poder Executivo a matéria da Região Ad-
ministrativa )arts. 1131115) deixando subsistir naquela a chamada Administração
Local, reduzida aos Subprefeitos Distritais e aos Conselhos Distritais da Comu-
nidade (arts. 181/184). Não variou sequer a titulação da matéria constitucional,
que é idêntica nos dois textos. Modificações introduzidas por novas Emendas
Constitucionais Federais tornaram-se responsáveis, em grande parte, pela pro-
mulgação de sucessivas Emendas Constitucionais Estaduais, de modo a afeiçoar
o ordenamento do Estado aos comandos da matriz federal. A Emenda Constitu-
cional n Y 2, de 101511974, alterou a duração do mandato do Governador e Vice-
Governador do Estado, para atender a Emenda Constitucional Federal n 9 2, de
09/5/1972. A Emenda Constitucional n"3, de 26/8/1 975, é fruto de adaptação im-
posta pela Emenda Constitucional n 4, de 23/4/1975. A Emenda Constitucional
n2 4, de 05/9/1975, decorreu da Emenda Constitucional Federal n2 3, de
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15/6/1972. A Emenda Constitucional n 2 7, de 26/8/1976, repetiu, no Estado, a
Emenda Constitucional Federal n 9 6, de 41611976. As Emendas Constitucionais
n 2s 9 e 10, de 17/1011977 transpuseram para o Estado as inovações contidas nas
Emendas Constitucionais Federais n°s 7 e 8, de 13 e 14 de abril de 1977. As
Emendas Constitucionais n 9 s 13, de 511211979, 15, de 6/711981, 17, de 21/9/1981,
18, de 30/7/1982, 19, de 301411982, 21, de 30/9/1982, 22, de 311211982 e 24, de
1112/1986, dispondo, respectivamente, sobre imunidades e prerrogativas dos
Deputados Estaduais, aposentadoria especial de professores, proibição de ree-
leição dos membros da Mesa da Assembléia Legislativa, proteção à pessoa defi-
ciente, sustação de processo nos crimes imputados a Deputados Estaduais, re-
produziram na Constituição do Estado regras das Emendas Constitucionais Fe-
derais n 9s 11, de 13/10/1978, 18, de 301611981, 22, de 291611982, e 12, de
17/1011978. As Emendas Constitucionais n 2s 5, de 26/9/1975, que inclui no efeti-
vo exercício do magistério as atividades de administração escolar e inspeção, 6,
de 614/1976, que estabelece o Conselho de Contas dos Municípios, 7, de
8/1011976, que disciplina os períodos de reuniões da Assembléia Legislativa, 11,
de 911111979, que autoriza o reajuste do subsídio do Prefeito, por lei comple-
mentar estadual. 12, de 5/1 2/1 979, que dispõe sobre a competência da Assem-
bléia Legislativa em matéria de aprovação de Convênios celebrados pelo Gover-
nador do Estado, 14, de 281411980, prevendo a designação de Delegados Espe-
ciais da Polícia Civil, 16, de 21/9/1981, regulando a validade dos concursos públi-
cos, 21, de 301911982, facultando, em disposição transitória, a fixação da remu-
neração dos Deputados, dentro da Legislatura em curso. 23 e 25, de 5112/1985 e
111211986, fixando a aposentadoria do funcionário ocupante do cargo de Técnico
em Comunicação Social, 26 e 27, de 28/6/1987 e 1/1 2/1 987, estabelecendo o ven-
cimento inicial da carreira do pessoal do Magistério, e 28, de 1/1 2/1 987, criando o
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento das Cidades Mineradoras, não tiveram ori-
gem vinculada diretamente a uma anterior norma constitucional federal, para,
como se fez nos demais casos, realizar-se a ulterior e passiva tarefa de sua re-
produção. Essa atividade secundária de reprodução de normas da Constituição
Federal passou a caracterizar, contemporaneamente, a conduta típica do consti-
tuinte estadual em profundo antagonismo com a intensa atividade criadora e
autônoma que ele exerceu no período clássico do Direito Constitucional Esta-
dual.

A natureza derivada do Poder Constituinte do Estado, em virtude da primazia
que detém o Poder Constituinte Federal, seja na fase do Poder Constituinte Ori-
ginário, quando elabora a nova Constituição Federal, seja na manifestação do
Poder Constituinte de Emenda ou Revisão, quando introduz modificações no
texto da Constituição Federal, conduziu ao processo de controle da atividade
constituinte estadual, através da técnica da Representação de Inconstitucionali-
dade, que se movimenta mediante a iniciativa do Procurador-Geral da República
e o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no exercício de jurisdição con-
centrada e originária. A Representação de Inconstitucionalidade desencadeia o
controle da constitucionalidade da Constituição do Estado, para apurar se no seu
texto o constituinte estadual formulou regra conflitante com os princípios cons-
titucionais enumerados no artigo 10 - VII - alínea a - b - c - d - f - g, combinado
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com o artigo li, parágrafo 19, alínea c, da Constituição Federal, ou qualquer ou-
tra regra constitucional que integra o conjunto difuso dos princípios estabele-
cidos, dotados de acatamento obrigatório pela Constituição do Estado.

A Constituição do Estado de 13/5/1967, com a redação que lhe deu a
Emenda Constitucional n' 1, de 01/1011970, recebeu a censura de inconstitucio-
nalidade do Supremo Tribunal Federal, por iniciativa de Representação do Pro-
curador-Geral da República, em quatro julgamentos proferidos pelo Supremo.
O primeiro na Representação nV 857, atingindo os artigos 31, XVIII, 76, VII, alí-
nea a, 88 - 1, 199, parágrafo único, e 240, caput, e seu parágrafo único. O segun-
do na Representação n9 861, alcançando a alínea a do parágrafo único do artigo
103, o parágrafo único do artigo 104, os artigos 218, 221 e 228 e o parágrafo úni-
co do artigo 277. O terceiro, na Representação n 952, cuja declaração limitou-se
à palavra vencimento do artigo 169, no qual se prevê o Conselho de Contas dos
Municípios, instituído pela Emenda Constitucional n' 6, de 6/4/1976. O quarto
julgamento deu-se na Representação n 1.464, quando o Supremo Tribunal, em
decisão unânime, proferida na Sessão Extraordinária de 7/4/1 988, declarou a in-
constitucionalidade da Emenda n 26 à Constituição do Estado.

A Representação de Inconstitucionalidade tornou-se vigoroso instrumento
de defesa da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, em atividade
revisora da Constituição do Estado. A execução da decisão completa-se com a
publicação do Decreto do Presidente da República, nos casos de ofensa aos prin-
cípios constitucionais federais, dispensando a Intervenção Federal (art. 11, pará-
grafo 1, c) e da Resolução do Senado Federal, nos demais casos da inconstitu-
cionalidade em tese, suspendendo o texto inconstitucional (art. 41 - VII).
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