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Constituição
do Estado de

Minas Gerais

PREÂMBULO

l'sJós, representa i  t( s (lo povo (lo I:stado de Mi nas
Gerais. fieis aos ideais (te liberdade (te sua tradição,
reunidos em Assembléia (onstituinte, com o
propósito de inslituir ordem jurídica atitônoma, que,
com base nas aspirações dos mineiros,  consolide os
princípios estabelecidos na Constituição da
Repúl)licu, promova a (IesCeutIalizaça() do Poder e
assegure o seu controlo pelos cidadulos. garanta o
direito (te todos a cidadania plena. ao
desenvolvimento e à vida, numa sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceito, fundada na justiça
social, promulgamos. sob a proteção de IJe(ls, a
seguinte Constituição:

11
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TÍTULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1 () Estado tio Mine. ( rak itigra. c)ii
autonomia pohtico-adriiiiiistrativa. a República Federativa
do Brasil.

§ l - Todo o poder (lo Estado elilana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos da Constituição da República e desta
Constituição.

§ 2° - O Estado se organiza e se rege por esta
Constituição e leis que adotar, observados os princípios
constitucionais da República.

Art. 21 - Sio objetivos prioritários do Estado:
- garantir a efetividade (los direitos públicos

subjetivos;
II - assegurar o exercício, pelo cidadão, dos

fie a nismos de controle da legalidade e legitimidade cios
Mos do Poder Público e da eficácia tios serviços públicos;

III - preservar os valores éticos;
IV - prorlover a regional ização da ação a(iministrativa,

coo busca do equilíbrio no desenvolvimento das
coletividades;

V - criar condições para a segurança e a ordem públicas;
VI - l)rt1io'er as condições necessárias potra a fixação

do homem no campo:
• (Vide Lo o 11020. 181/1993.)
• (Vide Lei ti" 11265. (li.- 411111993.)
• (Vide Lei n° 11744. de 161111995.)

13



VII - garantir a educação, o ensino, a saúde e a
assistência à maternidade, à infán(:ia. à adolescêntia e à
velhice;

• (t'uhLej n 1050!. k 17z;o9j.j
• (VOie Lei n° 11397. ic fui 1/1994.)
• (Vii'Lejn' 12660. h 41 1 1'197 /
• (V1d4 Lei n' 1.1170, da 2/li! 999.)

VIII - (lar assistência ao Município. especialmente ao
de escassas condições de propulsão sociueconõiuica;

IX - preservar os interesses gerais e coletivos;
X -garantira  uriI(ha(le e a integridade de seu território;
Xl - desenvolver e fortalecer. pinto aos cidadãos e aos

grupos sociais. os sentimentos de pertinência à
com unidade iii iueira cui favor da i rcscrvição (Ia unidade
geográfica de Minas Gerais e de sua i 1 n tu lide so( :i ai,
cultura), política e histórica.

Art. ....- () território do Estado somente será
incorporado, dividido ou desmembrado, (0111 aprovação
dii Assendiléja legislativa.



TITULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS

Art. 4° - O Estado assegura, tio seu território e nos
limites de sua competência, os direitos e garantias
fundamentais que a Constituição da República confere
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.

1° - Incide na penalidade de destituição de mandato
administrativo ou de cargo ou função de direção, em órgão
da administração direta ou entidade da administração
indireta, o agente público que deixar injustificadamente
de sanar, dentro de noventa dias da (lata do requerimento
do interessado, omissão que inviabilize o exercício de
direito constitucional.

2° - Independe do pagamento de taxa ou de
emolumento ou de garantia de instância o exercício do
direito de petição ou representação, bem como a obtenção
de ccii iilão para a defesa de direito ou esclarecimento de
SitUaçi%() (lo interesse tossoal

• (Vide 1.2111° I5 ii, il 7.4.2000.)
• (Videart. 91 da L4'! (:ornplernezihirn° 59. de 18!200l.)

• (Vide Lei n° 141001, de 311712003.)
§ 3° - Nenhuma pessoa será discriminada, o  1 tio qualquer

forma prejudicada. pelo fato de lit igar com órgão ou entidade
estadual, no âmbito administrativo ou no judicial.

§ .1 - Nos processos administrativos, qualquer que
seja o objeto e o protedimenlo, observar-se-ao, entre outros
requ is itos de validade, a publicidade, o contraditório, a
defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados.

§ 5° - Todos têm o direito de requerer e obter
informação sobre projeto do Poder Público, a qual será

tE



prestada no prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja
imprescindível  á segurança tia sociedade e do Estado,

ti" - O Estadugarante o exercício do direito de retinir
e cii' outras liberdades constitucionais ei defesa da ordem

da segurança pessoal e dos pai riiuõiiios públ co e
privado.

7' - Ao presidiário e assegurado o direito a:

- assistência médica, jo ridica e espiritual:
II - aprendizado prulissionalizaitie e trabalho

produtivo e ren 01 nerado;
III - acesso a noticia divulgada fora do amttjetite

citrcer;Irio;
IV - ac(ssc) ai is lados iïclat j vos a execuçác o la ospcctiva tona;
V - creche ou outras condições para o atendimento

do disposto no .irt. 5°. L. di ( onstitu içfio da República.
• (Vir!.' 1.11 ir 1141)4, dr' 2.. ii 1 t94,)

• (Vide Lei ir' 1:1054, ii.: 23/12/1998)

§ 8° - l passivol de punição, nos termos da lei, o
agonie público que, no ('xer(:írio de suas atribuições e
iuli'pendentetiieiite da função que exerça, violar direito
constitucional tio cidadão.

Ari. 5° - Ao l':siado é vedado:
1 estabelecer culto religioso ou igreja. subvencioná-

los. eiiibaraçari tios o Íoncionamento ou manter com eles
ou i:or11 seus rejiresentantes relações de dependência ou
de aliança, ressalvada, na forma da lei, ci c;olal)oraçã() de

itc,rise público;
II	recusar ti' a doçiuiiiiito publico:

- criar distinção entre brasileiros ou preferência
eiii relação às dentais unidades e entidades da Federação.



TÍTULO III

DO ESTADO

Capítulo 1
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Seção 1
Disposições Gerais

Ari. 60 - São Puderes ilo Estado, independentes e
harmônicos entre si. o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.

Parágrafo duico - Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, vedado a qualquer dos Poderes delegar
atribuição e, a quem for investido na função de um deles,
exercer a de outro.

Art. 70 - São símbolos do Estado a bandeira, o hino e o
brasão, definidos em lei.

Art. 8"~A cidade (te Reto! torizonte Ó a Capital do Estado.

S.:o II
Da Competência do Estado

Art. 9 - 1. 	ao Estado a (:ulnpet ncia (tUC não
1 he seja vedada pela Constituição da República.

Art. 10 - Compete ao Estado:
- manter relações com a União, os Estados Federados,

) Distrito Federal e os Municípios:
II - organizar seu Governo e Administração;
III - firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento

congênere;

17



IV - difundir a seguridade social, a educação, a cultura,
o desporto, a (:nincia e a tecnologia:

V - pi'oI eger o meio a rnbicnt e
VI manter e preservar a segurança e a ordem públicas

e a iii colu m ida li da pessoa e (li) patrimônio:
VII - intervir no Município. nos casos previstos nesta

Constituição:
VIII - explorar diretamente ou nie 1 jante concessão

os serviços locais de ,gas anal izallo, na Iurma da lei:
(!:s'isti 'tu rt loça 1 iii (te!' itt 1 'lo Erni 'titio o (.nIsbtwçw

ti" hh. de 251: !2004./

IX - explorar diretamente, ou mediante concessão. os
serviços de transporte ferroviário e aqitaviário que não
transponhani os limites do seu território e O rodoviário
estadual de passageiros:

X - instituir região metropolitana, aglomeração urbana
e In i,:rc irregiãi 1

p 'ide ii ( :rtntpierziin:or o" 2i. di' 14/1!! )1113.J

XI - instituir plano de aproveitamento e destinação
de lerra pública e devoluta, ci au paI ib i lixando-o com a
politica agricohi e co) (0 plaiio nacional (i(' i-efori,ii agrária:

It *ide L', ii 11020.d ' . H 1 1!M)

• (Vide Lei ti` 1141)1, ti,' 14/1/111114.)

• (1 'ide Lii o " 11 774, ti,' 1 ((I 1015. /

• /t'iJ#'L.', e 12410.120 12

XII - criar sistema integrado de parques estaduais,
reservas biológir:as. estações cológii:as e equivalentes,
adequado à cunservaço) tios IS 1 ssjstenl,ts do Estado, para
prott çào ecológica, pesi iu isa científica e ri creaçàii publica,
e doía-los dos serviços públicos indispt'iisáveis às 511115

finalidades:

18



XIII - dispor sobre sua divisão e organização judiciárias
e divisão administrativa:

• (Vide Lei Complenienturn" 38, de 13/211995.)
• (Vide 14 , 1 Cornpli'zn 'atar ri 5. de 18! 2/201)1.)

XIV - suplementar as normas gerais da União sobre:
a) organização, eletivos, garantias, direitos e deveres

da Policia Militar;
• (Vide Lei Coinjilenriotarn23, de 26112/1991.)
• (Vide Lei Conrplo,iiiintoro" 54, de 7311211999.)

h) licitação e contrato administrativo na administração
pública direta e indireta:

XV - legislar privativamente nas matérias de sua
(;ompctên(:ia (1, coto ;orrentementc com a União, sobre:

a) direito tributário, financeiro, penitenciário,
económico e urbanístico;

b) orçamento;
c) junta comercial:
(1) custas dos serviços forenses;
• (Vide Lei n' 12989, de 30/7/1998.)
• (Vide Lein° 14939. de 2912.2003.)

e) produção e consumo;
f) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do ambiente  e controle da poluição;ição:

• (Vide' 14'! II" 10501. (/027/12/1991.)
• (Vid(! Lei n" 113911, 41H61111994.)
• (Vide Lei 110 24309, cli' 1916.2002.)
• (Vide Lei n° 14578, de 16,1.2003.)
• (Vide Lei n° 14181, de 1711/21)02.)

gI proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagístico:
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li responsalii lidaili por dano ao meio ambiente, ao
consiiondor, bens e direitos (iv valor artístico. estético.
hitóri(:o. iurslii:o e paisagístu:n:

1) educaçan. cultura, ensino e desporto:
criação, lUflCioilaIIiCIltO e processo do juizado de

pequenas causas:
ItiI-Iii(.ipknintJrfl	1	1 210)1

i procedimentos em ma14r111 pro(:essual;
ml previdincia social. proteção o defesa da saúde:

tVid hz ii i 331 7. b 24.31 /)H

ii) assistéocia uridi(:a e ileteosoria pública;
í' ide lJ? ti' 131 Oh. J 20. 1 1

z) apoio e assist (i icia 50 portador de deficiência e sua
integração Social

• IX ide li ii 11H07. /e 287 11)1)5

pi proteçati 11 iiitfiocia e t juventude;
organização. garantias, direitos e deveres da Polícia

Civil.
1— No domínio da legislação (:OOCOrI'eIite. o Estado

exercerá:
- competência su plemir ar:

li -- coro potência tdena, quando itiexistir lei federal
sobre normas gerais, tii:ando suspensa a eficácia da lei
estadual no que for :oiitrario a lii federal superveniente.

2° - ( ) Estado mde rã legislar sobre matérialéria da
competência privativa la 1_lojão, pIoulo permiti lo em lei
conzj denientitr tederil

Art. ti - E conipelência do Estado, comuta i União e
ao Municipio:

- zelar pela guarda da Constito ição, das leis e das
instituições títirrtocrali as e conservarir patrimônio público;
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II— cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia do poilaclor de deficiência;

III - proteger os documentos, obras e outros bens de
valor histórico. artístico e cultural, os monumentos,
paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos;

• (VideLidn" 1172(;, de30/12/1994.)
•	le !À 1 n° 13464, de 122/2000.

IV - impedir a evasão, destruição e (lesca rio :teri ZaÇa()
lo obra de ii ri e e de outros bens de valor histórico, artístico

ou cultural:
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à

educação cá ciência:
VI proteger o meio ambiente e combater a poluição

em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
• (VukLein° 14181, de 17/1/2002.)

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar
o abastecimento alimentar, com a viabilização (111

assistência técnica ao produtor e da extensão rural:
• (Vide Lei O 11744. do 16711 tIOS.)

(Vide Lein° 23195, de291111999.)

IX - promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico:

• (Vide Lei c' 11265, de 4/11/1093.)
• (Vide -i 1]' 11622, ile 610.1994.)

X - combater as causas da pobreza e os fatores de
mica rgi na 1 izícção. mediante a integração social dos sei ores
clesiavorc,c:ic los:

Xl - registrar. acompanhar e fiscalizar as concessões
de direito cIo pesquisa e de exploração (111 recursos 1) ídricos
e minerais em seu território:



XII - estabelecer e implanlar política de educação
para a segurança ilo tríflsito,

Seção III
Do Domínio Público

Art. 12 -- Forniam o doiitioio púI)l tiO patrimonial do
Estado os seus bens móveis o imóveis, os sutis direitos e
os rendimentos ilas atividades e serviços dc sua
t:ompetiii;ia

Parãgi'a lo único - Incluem-se  entre is bens do Estado:

- as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito. salvo, neste caso, na forma da
lei federal, as decorrentes de obra da Ilnkiu:

II - as ilhas fluviais e lacustres iuão Perteii(:(iiteS à
1 tnião:

Ill - os lagos em terreno de seu domi nio e os rios que
ooi seu território tóni nascente e foz, salvo os de doou mio
ila União:

IV - as terra ' devolutas não compreendidas entre as
da União.

Seção IV
Da Administração Pública

Art, 13 A atividade de administraç.ão jiohliia (105

I'odures tio Estado e a de entidade descentralizada se
sujeitarão aos printipios de legalidade. impessoalidade.
moralidade. publicidade.	 i'auiia e ritzoal,ilidaili'.

• ((:0/itt coo	(lado /k!o oit 1" lo lni,'ndu Colistifuição
, :t.(02UO 2.)

1''-- A nioralid.it!e c'a ra/,(),IlJ2lidIiii: dos atos do Poder
l'uldico serão apuradas. para eti'ito de controle e
invalidaçao, em [iie dos chulos objetivos cio cada caso.



2' - O agente público motivará o ai o administrativo
que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o hítico
e a finalidade.

Art. H - Administração pública direta é a que compete
a órgão ik qualquer dos Poderes do Estado.

§ 1'' - Administração pública i ru li rei a é a que compete:
- à autarquia, de serviço ou territorial;

II - à sociedade de economia mista;
III - à empresa pública:
IV - i fundação pública:
V - às demais (,iitl(latles de direito privado, sob

controle direto ou inilir'lo do Estado.
§ 2" - A atividade administrativa do Estado se

organizará em sistemas. principalmente a de planejamento,
a de finanças e a de ad ia i iii stração geral.

§ 3" - É facultado ao Estado criar órgão, dotado de
autonomia financeira e administrativa, segundo a lei, sob
a denominação de órgão autônomo.

§ 4"— Depende de lei específica:
- a instituição e a extinÇão de autarquia.  fu ii dação

pública e Órgão autônoitio:
II - a autorização para instituir, cindir e extingior

sociedade de economia mista e empresa pública e para
alienar ações que garantam o controle dessas entidades
pelo Estado:

(lzu::so com redação dado pelo aiS. lo da Emenda à Cons1ftz,iç,o
n°50. (li' 29,110/2001.)

III - a autorizaç() icra criação de subsidiária das
entidades mencionadas oeste parágrafo e para sua
participação uni empresa privada;
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IV - a alienação de ações que garantam, nos empresas
públicas e sociedades de economia mista. o controle pelo
Estado.

(lkiMgsrsfi) caio nshtção dado prlrr (rt. 2` ria E:trr sido o Co:r,t,
WIçÕo ir' 49. de 131h!200 1.)

5° Ao Estado somente é permitido instituir ou
manter fundação com a natureza de pessoa jurídica de
direito público.

§ 6' - Entidade da administração indireta somente
pode ser instituída pari a prestação de serviço público.

§ 70_ As relações jurídicas entre o Estado e o particular
prestador do serviço público em virtude de delegação, sob
a forma de concessão, permissão ou autorização, são regidas
pelo direito público.

§ 81 - É vedada a daiegaçüo cio poderes ao Executiva
para criação, exi inçãcc ou traiisi'onnação de entidade cIo
sua administração indireta.

§ 9°' - A lei disqcliccará as tormas (te participação rio
usuário de serviços públicos na administração 1oiblb:a
direta e indireta, regulando esper:ialmento:

- a reriamaçao relativa à prestação de serviços
ptihhcos elo geral. asseguradas a manutenção de serviços
de atendiriceir lo ao usuário e a avaliação periórlica. externa
e interna, da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos ii suários a registros acbninistrativus e
a informações sobro atos de governo, observado o disposto
no ad, 51 X e XXXIII, da Const it sição da República;

III - a represent.rç.to contra negligência ou abuso de-
poder no exercír. ia de cargo, emprego ou função da
administração públic;.i.

• (flcnin,frr acrr,.ser,,ctccdrr p .lcr cci'!. 2'' do lõcic,ccdc, (:on,sutiicç'iirr
n" 49, di' 13 f6'2001 1
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10 - A autonomia g(ren(:ial, orçaruentãria e tiieiie:eira
dos órgãos e das CIlti(Ia(les da administração direta e
indireta poderá ser ampliada im , dimiw instrt1l(I(n(()
específico que tenha por objetivo a tixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade.

• (Itzm'nzjo (ICflSCefl10 lo pelo mi. 2° da Emendo à (:olmsIiImnção
ii" 49, de 13/612001.)
• (Vide lj , i a 14694, de 301712003.1

(Vide Leizi 15275. ,h 31

ii - A lei disporá sobre a natureza jurídica do
instrumento a que se refere o § tO (leste artigo e, entre
outros requisitos, sobre:

- O seu prazo de duração;
II - o controle e o critério de avaliação de desempenho;
III - os direitos, as obrigações e as responsabilidades

dos dirigent(,-s;
IV - a remuneração do pessoal:
V - alteração do quantitativo e da distribuição dos

cargos de provimento em comissão e das funções
gratificadas, observados os valores (te retribuição
corres poiicle n tes e desde pie não altere as unidades
orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de
despesa.

• (Inciso EJ(Ts cn(odii jielo ml. 1° da Emenda à Constitui çõn 0°
57, de 151712003.)
• (!trnímfo acmscen(ooln pelo ali. 20 (1(1 Io'n(enda à Gonstiluição
ii" 49. de 13/6/200).)
• (Vide lei n 14694, de 3017/2003.)

§ 12 - O Estado e os Municípios disciplinarão, por
meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de
cooperação com os entes federados, autorizando a gestão
associada de serviços públicos bem como a transferência
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total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

• lilirugrn[u ad sooi ido pelo ou 2" da Emu'utdo 't Con.çtiltiuç(to
o' 49, de 1316/200 1.)

13 - A transterfoicia ou cessão. onerosa ou gratuita.
de pessoal efetivo ou estável para entidade não mencionada
no § 1 deste artigo fica condicionada à a o uênc ia tio
servidor.

• (Rirug,uto ocreso'zituido pek (1112' da Emendo à Consiilzuiçào
fl" 49. de 136 2001

§ 14 - Lei comjulimentar disporá sobre uornias gerais
de criação, luncittititiitento e (X1iflÇá() de conselhos
(,Stadl( a is

• (íiin JZf ( f( (1(1( '	!it(1(/ /15 iTI ,! 6050(1,1 '1 (" (Ts'	i1i
49.111' Ir (/12001.)

§ 15- Será de três quintos dos membros da Assentllõi
legislativa (1 quórum para aprovação de li que autorizar a
alteração ibi estrutura societária ou a cisão (te sociedade de
(ic000fllií( mista e de empresa i,i 'iHica ou iai ienaçâo (Ias
ações que garantem o controle direto 011 indireto dessas
entidades 1(11(1 Estado. ressalvadi .0 iluenação di' ações para
entidade sob controle ,ujonaru(( (tIl poder publico federal,
estadual ou utun ici

• liulce(, (((li flsioç: SI 11(1(1(1 / 5(122 ui'1. 2` da /1101(51(1 à (w15(ituiçuuo
(1' 66, 1' 25' 112(101 /

16 - A lei que autorizar ,i alienação de ações dr
empresa (;nncessiol(aria 011 piriiiissinttaria de serviço
l'ttico estabelecera (1 exigõunia de cutuluintento, ituIo
idquireittu'. 11(1 uttI,is de (1U(ttid1IdC ile serviço e de
(tendintIuto aos objetivos 50(13(5 iiispirtdore' iii
onst itliiç.t() da t,ni uleli',

• (fttnutntfo ocunus ,uuiuui> /5(1) iuii. ida Entendo ('1 (ãnislitoição
n" 50, (b'29/1U/2001/
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§ 17- A clesestal iZdÇii() de empresa nt propriedade do
Estado predadora de serviço público de distribuição de
gás canalizado, de 'ração. trailissão e distribuição de
energia elétrica ou de saneamento básico, autorizada nos
termos (leste artigo, será submetida a referendo popular.

(Inciso com zvdação dado pelo 011. ?'<]<i Emendo à Constituição
n° (18. de 2511112004.1

Art. 15 - Lei estadual disciplinará o procedimento de
licitação, obrigatória para a contratação de obra, serviço,
compra, alienação, concessão e permissão, em todas as
modalidades, para a administração púbui(:a direta, autárquica
e fundacional, bem como para as empresas públicas e
sociedades de economia mista.

• (Copia com rvdaçsto (Judo pelo oit3" da Emendo à Constituição
n°49, de 13/6/200!.)
• (Vide Lei n° 13209, de 2 7/4/1999.)
• (Vide Lei n1 13994, de 18/9/2001.)
• (Vele Lei n°141(17, dc 11/112002.)

§ 1"- Na licitação a cargo do Estado ou de entidade de
adio iii isi ração i rui i rol a, observar-se-ão, entre outros, sob
pena do nulidade, os princípios de isonomia, publicidade,
probidade administrativa, vinculação ao instrumento
convocatório e julgamento objetivo.

§ 2''- (Suprimido pulo art. 10 da Emenda à Constituição
O 15, de 1/12/1995.)

Dispositivo suprimido:
l'rim a determinação do modalidade de Iicitoçúa, nos cci-

sa di' obms e seiviços de engenharia. compras e sen'iços, a caio
dc qioilquerdos I'od,'ies do Estado OU dc entidade do administro-
ção i,idireta os Iioili's máximos de valoiormspondeiio (1
qüerita por cento dos adotados pela tlnião.

Art. 16 - As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
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responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatória a
re!rcssio, no prazo estabelecido em lei. contra o
responsávi 1, 008 casos de dolo DII culpa.

(ViI L,in 1/RI,?, de2'?1"1P)'i

ArI. 17 A publicidade de ato lirograilcl. projeto. olira.
sl ;rv iço to .liipaolia tliórgão piihlico, por 11IiIlquerveI(.1llo
tio 000hlIIIiI:)lção, soiliente podo ter cliitti illiurOcLlivO,
educativo 011 de orientação social, e dela não conslari'oi
nome. símbolo ou niagem que caracterizem a promoçao
pessoal do autoridade, servidor público (lii partido politico.

Parágrafo único Os Poderes do Estado O do Município,
iflCll.iid)S OS órgãos 11110 (IS i:oinpõotii. publicarão,
trimestr,illliente. ii inonlaeto ilas t's1iosas OW
I)lII)licol,II' lagas, cai c-ontrit,uits naqucle período com
cada agtIic:ia 011 viii:iilci de cccuiilllicação.

Ari - 18 A aquisição de 1)0111 imóvel, a til u lo oneroso,
'pendi' 1 avaliação prévia e de autorização legis tal i a,

exigida ainda, para a alienação, a licitação, salvo nos casos
de permitia e doação, observada a lei.

§ 1'- Aalienaçãode bom mõvel (1e1)endededva1iação)róvia
de licitação, ilispen.s-ivcl esta, na broca da lei. nos casos de:

1 - doação:
II - pccrn)uta.

2 - ( ) usa t'tic'c:ial de tieiii patrimcltiial do

por l('l'1.tii'i) sc'OI 1)l))c'tlJ. 115 bruta da lei,
- concessão, mediante coolrato de dijeito polcliccc,

romuneracla ou gratoita. ou a titulo cIo rlirc'itcc i'cal re.soluivel:
11 - permissão:
III	cessão;
1V - autorização.
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T' Os bens do ia t ri inônio estadual (levem ser
cadastrados, zelados e tecll!(:amente identificados,
especialmente as edificações de interesse administrativo,
as terras pút)li(;as e a documentação dos serviços públicos.

§ 4' - () cadastrarnento e a identificação técnica dos
imóveis do Estado, de que trata o parágrafo anterior, devem
ser anual men lo atualizados, garantido o acesso às
informações neles contidas.

§ 5"- O disposto neste artigo se aplica às autarquias e
às fundações públicas.

Art. 19- A administração fazendária e seus servidores
fiscais terão, dentro das respectivas áreas (te competência
e jurisdição, precedência sobre OS demais setores
administrativos, na forma da lei.

Siçio V
Dos Servidores Públicos

Sii 1 si çáo 1
Disposições Gerais

Ar!. 2(	A	iilarleailiiiioistiativa pennaIi(iit('éexercida:
- na administração (1 ireta de qualquer dos Poderes,

por servidor público ocupante de cargo pút)lico em caráter
efetivo ou cm comissão, por em pregado público detentor
de emprego público ou designado para função (te confiança
ou por (letelitor de função pública, na forma do regime
jurídico previsto em lei;

• (Incisoeo;ii ri'duçãü dado JM'I ar!. 40 do Emenda à Constituição
o' 49. ,l, 1.fii/2001.j

II- rias autarquias e fimodst ,:àes públicas, por servidor
público o iii a mi te de cargo público  eni caráter efetivo ou
em coei 1ss1o. por empregado público detentor de emprego
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público iiti designado para Iiiiiç:io do conliatiçi liii por
detentor de função pública, sujeito ao regilite jurídico
próprio IIc Cada entidade, na forma prevista cm

1; , ,, Joduj j'!o iii 4 do Emendo i ' fituiç úe
ti ti). de 13 #i 2001 1

III -- naS socit;ilades de ecotionua mista, empresas
píil ii b as e demais i i liii litI€ts dccl irei 1(1 1ti'ivtilo sob o controle
chroto ou indireto lo Estado, por empregado público
detentor de emprego público ou função de confiança.

(Inciso ocrsceitto,Ii, pelo 0,1. •i do Emendo ) Cinstitijição ir
40, (Iv 1316/2001.1

Ari. 21 - Os cargos, empregos o funções são acessíveis aos
brasileiros que preencham os reqiusilos estabelecidos em lei.

§ t - A investid lira ii1 cargo 011 emprego público depende
de aprovação prévia ciii concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvadas as ilorneações jMi.i argo em
comissão declarado itiri lei de livro nomeação e t\l retração.

§ ° -prazodi, validade docoiii:urso púlili :o; de até
dois anos. prorrogável, uma vez, por igual periiili.

§T' Durante o prazo improrrogável previsto rui edital
de 1.1)11 vocação, o aprovado eni concurso pú til ii o será
c:orivu,cido, observada a orili;nt rio classitii:içlio. com
prioridade sobro novos coiiciirsatlos,para asstiiitir o cargo
OU ciirprego na carreira.

§ 4" - A inobsorváncia do disposto nos § 1'', 2" e 30

deste artigo implica nulidade do ato e punição da
au ii iri ulade responsável, nos termos da lei.

/VideLin" 31h7, iIe2O/I/t1)99).
22 - A lei i;st aI iclecerá os i asos de contrai ação por

telilIro ik;terminado. para atender a necessidade temporária
de ixi:epcional interesse público.

• fti,/,'iirT. 1/li!., IY O0254,,b20719901

Parágrafo único O disposto neste artigo não se aplica
a fiinçúi;s de niagisiorio.
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Art. 23 - As funções de confiança, exercidas
excl tis ivatuetite por servidores ocupantes do cargo efetivo,
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

(Copal com redoçõu iludo pelo mi. :7' do Emendo à Constituição
n" 49, de 13/6/2001.)

Parágrafo único - Nas entidades da administração
indireta, 1)010 menos uni cargo ou função de confiança de
direção superior será provido por servidor ou empregado
público de carreira da respectiva instituição.

Art. 24 - A revisão geral da relliuhieração do servidor
público, sem distinção de indices entre servidor público
civil e militar, se fará sempre na mesma (lata.

§ 1°- A lei fixarão limite máximo ca relação de valores
entre a ii ia i r e a menor ri liii neração do servidor público,
observados, como limites e no âmbito dos respectivos
Poderes, os valores percebidos conto remuneração, em
espécie, a qualquer título,lo. pelo Deputado Estadual,
Desembargador e Secretário de Estado.

§ 2"- Os vencimentos dos cargos tio Poder Legislativo
e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos
percebidos no Poder Executivo.

§ 3' - E. vedado vincular ou equiparar espécies
remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do
serviço público.

(!tio'igmfo com zeduçuo dada pelo ali. 1" do Entendo à Consti-
tui tu o" 40, de 24/5/20(10.)

§ 4' - Os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não si'ráo computados nem acumulados,
para o fim de concessão ilu ti;réscimo ulterior, sob o mesmo
título ou idêntico fundamento.
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5-Os veiiciinentos doservi[lor púliiicocivil e militar
sou irredutÍveis, e a remu ntcraç5u observara ii disposto 005

1' e 2' deste artigo e os preceitos estabelecidos nos aris.
130. li. 153. III, e 153. k 2. 1. tia Constituição da Repúblo

§ 0" - O Estado, no âmbito de cada Poder, pode cobrar
:iitrihuiçáo social de seus servidores, para c:distejo de

sisti 'tuas de prc'vickaccia e ass isiíucia social, nos termos
Li :cnstitiiiyo iii República e na forma il,i Li.

• (!kirrígnifci m,'ciIcine'rcticdi ' 1" '1(1 !ti'so/uyi' iii
o' 5171, h 1217/11)96.)
• R,e.,'oific ,ii,'uIrins':iUuIc ij eh: Lii o" 12278. ik'
297!199bj

• (itircigrul O icIiz:ii'n CEI «li lii fl 22128. di'

• (1:rágocjc iv 'cc,Ic,n:v'nh,do j c'I. : lii n" 123211. iii'

• (1brjgrnfv ' rv','ci/arnrn(cI ' jce1cs Lei n- 229.5.1. lv' 7f71998.1

• (l):,rigrnfn rv'.'uhinientvala pelo Lei o" 1.'144!. iii' 51112000).

§ 7" - A c:notribuição tio servidor :ivil e militar do
Poderr Executic'o, para efeito tio disposto  no parágrafo
anterior, não será superior a uni terço do valor
ti ti.vrialnienti' v'xis.,vr1

13' - Os or aos rio dircçao de entidade es ponsavc'l
pila previdêmia 1 assistência social ter/loa pari icipaçáo di'
servidores públicos estaduais de carreira dela contribuintes.

Art. 25 - É vedada a actioccilaç/lu rencccnerada de cargos
públicos, permitida, se houver compatibilidade de horários:

- a de dois cargos de professor;
li —a de uni caro de profisecorxmc onim Vx:nicooi cientihcxt;
III - a de dois cargos o empregos privativos (11

profissionais de saúde com profissões regulamentadas.
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• inciso com nNlaçÕO dado pelo ml. 2° da Emendo ) Constituição
n°57. de 1517/2003.)

Parágrafo único - A proibição de acumular se estende
a empregos e funções e abrange autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações
públicas.

Art. 26— Ao servidor público em exercício de mandato
eletivo se aplicam as seguintes disposições:

- tratando-se de mandato eletivo federal, estadual
ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de [refeito, será afastado
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
por sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, se houver
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, se não houver, será
aplicada a norma do inciso anterior:

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção
por merecimento:

V - para o efeito de benefício pnvidenciário, no caso
de afastamento, os valores serão determinados como se
no exercício estivesse.

Art. 27 - A despesa com pessoal ativo e inativo cio
Estado e dos Municípios não pode exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.

§ 1 0 - A concessão de vantagem ou o aumento de
remuneração, a criação de cargo, emprego e função ou a
alteração de estrutura de carreira bem como a admissão
ou contratação (te pessoal, a qualquer título, por órgão ou

33



enhi(la(le da administração ilirila ou indireta fica m
condicionados a

- provia dotação orçamentaria suficiente para atender
ás projeções de desposa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes

li - autorização specíti:t id Lii di Diretrizes
Orçamentárias. ressalvadas as 'lopresas publicas e as
sociedades de economia mista.

2' -- Decorrido o prazo estabelecido cio lei para a
adaptação aos parãno't ros por 'la previstos. serão
suspensos os repasses :1' verbas iw, Municípios
(1110 fl0 observarem os limites legal bento estabelecidos.

§ 3° -- Rira o c(iluh:nlnento rios limites estabelecidos
com base ii es e artigo. dentro II:: prazo fixado na lei
complementar roferida no capo!, o Estado adotará as
seguintes providências. sucessivamente:

- redução de pelo menos 20% (vinte, por cento) das
despesas rojo cargos riu (:omissão o funções 4fi! confiança:

II - itisporisa ou e\000ração 1' sorvido: publico
não estavil, admitido 'III órgao di aulniinustração :luroia
(nu em entidade autárupoca ou ti odacioo:il upie coo te
monos de rés anos de efetivo exoo:ii:io no lst;alo:

III - dispensa ou exoneração iii , servidordoi nao estavel.
observados os critérios de menor t einpo de efetivo serviço
e de avaliação de desempenho, na forma d:: lei.

• IMIw, 57: is'do
'

1;, 1: Em: 'is/o: ( :zrslit:nçúu:

	

o 40. .!	o	1!200

Art. 20 A leu reservará ler: roitual lis targos (7
empregos ioiblicos para provimento com portador de
deficiência e definirá os critérios de sua adio issão.

• tdI1!L!i/Uili.'flt:51:f,'í'i !: o 11557. .i 25 7 1095.)

	Art. 20	Os atos de iniprolodadeautnuiuistrativa
importam a suspensão dos direitos 1)oljtici:s, a perda de
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função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e na gradação
estabelecidas em lei, seio prejuízo (Ia ação penal cabível.

Subseção II
Dos Servidores Públicos Civis

• ('Vide Lei : 10L24. L 21) 7 2990.)

Art. 30 - O Estado instituirá conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados por seus Poderes, com a finalidade
de participar da formulação da política de pessoal.

• (Gainit com ,iloçào dado pelo mi. 7' do Emenda à Gonsíituição
n°49, de 13/G/2001.)

§ 1° - A política de pessoal obedecerá às seguintes
diretrizes:

- valorização e dignificação da função pública e do
servidor público;

li - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor
público;

III - constituição de quadro dirigente, mediante
formação e aperfeiçoamento de administradores;

IV - sistema cio mérito objetivamente apurado para
ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira;

V - remuneração compatível com a complexidade e a
responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida
para seu desempenho.

§ 2° - Ao servidor público que, por acidente ou doença,
tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de
seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele
inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo.

§ 30 - Para provimento de cargo de natureza técnica,
exigir-se-á a respectiva habilitação profissional.
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4" - Os recursos orçainentários provenientes da
economia na exec:icçáo de despesas correntes eni cada
órgáo, autarquia e fundação serão aplicados no
desenvolvimento de programas de qualidade e
produtividade. de treinamento e desenvolvimento. de
1110(11 rn ização, reaparel liamento e racionalização do serviço
público ou no pagauccilto de adicional ou prêmio de
p mdii liv i lade, nus termos da lei.

• fflirogmfo (iCn'scei,hidopejo 0.1 7/e Emendo o (:cczi.eizuição
4), de 136 2001)

• (Itin'igiufo regulazcic'zitado pela Lei o" 14694, de
301712003).

§ 5" - A remuneração dos servidores públicos
organizados em carreira será fixada nos termos do § 1" do
art. 24 desta Constituição.

• (!tinc'mf,, ,,,n '.s,:e,,t,j,h, jlo ijjl, ;" ,/,i Eniendu à Ctistifi,iç6o
11 .10, de 13/6/2011L)

O Estado manterá escola de governo para a
formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos,
constituindo a participação nos cursos um dos requisitos
para a promoção ria arreira, facultada, para isso, a celebração
de cunvõn ios ou comi tratos como os demais entes federados.

• (/tirO gzvfo ocn,sc,:,st,ulc, jcelo 00. 7(1,1 Eocondo à (:'ti.a/lmoç'õo
ci" 40. de 1.1/6/2001)

Art. Al - O Estado assegurará ao servidor público civil
da Aduci o istração Pút cl ica direta, autárquica e fu nclac anal
os direitos previstos rio art. 7" . incisos IV. VII, VIII, IX,
XII, XIII, XV, XVI. XVII. XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da
Com rst i tu ição da Re pul d ica e os que, nos termos da lei.
visciná muelhoria descia condição social e da produtividade
e da eficiência no serviço públic o. cm especial o prêmio
por produtividade e cc aclicioul de desempenho

§ l" — A lei dispora sobre o cálculo ea periodicidade do
prêmio por produtividade a que si, refere o "co/ali'' deste
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artigo, o qual não se incorporará, em nenhuma hipótese,
aos proventos de aposentadoria e pensões a que o servidor
fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão
orçamentária e disponibilidade financeira do Estado.

2' - O adicional de desempenho será pago
mensalmente, em valor variável, calculado nos lermos da
lei vedada sua concessão ao deten (ir, cxi 1 usivamente, de
cargo em comissão declarado ciii lei (te livre nomeação e

XOl1(1aÇãO.
3" - Para fins de promoção e preglessan nas (:arrc'iras

será adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação
pertinente, o sistema de avaliação de desempenho, que
será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação
por tempo de serviço.

§ 4"- Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com
duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício
no serviço público do Estado de Minas Gerais.

§ 5" A avaliação de desempenho dos integrantes da
Polícia Civil, para efeito de liroiiioção e progressão nas
respectivas carreiras, obedecerá a regras especiais.

§ 6" - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:
- assistência e previdência sociais, extensivas ao

cônjuge ou companheiro e aos dependentes;
II - assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos

filhos e aos dependentes, desde o nascimento até seis
anos de idade;

III - adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas.

• (Atilgo com redução dado pelo au. 30 da Enienda à (:ieu1uiçóo
o" 57, de 151712003.)

Ari. 32 - A fixação dos padrões de vencimento e dos
demais componentes do sistema remo neratório observará:
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• ((1JsiI em redação dudei pole, ari. 2' da Emenda a Gonstilt,içdo
a 40, (k241512000.)

1 - a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos que compõem cada carreira:

• (III(I5)) ocrrscento,h, pelre art 2 da Enerierir e, C,,ristifiliçuo
a 40. ele 24 52000.)

II - os requisitos para a investidura nos cargos
• (lreereso e,mscentado js.io uri. 2 da Emende o (:reo•silenção
a' 40, ele' 241512000.)

111 - as peculiaridades dos cargos.

• ( meis arn'ser'ntepjo jeele 2,1. 2 1 da Emenda a (5.enslítuiçã0
40, h , 24-5 2(100)

1'' - (Revogado pelo ,irl. 6" da Emenda à Constituição
no 57, de, 15/7/2001)

• Dispusüi e, ie engodo:
§ I' - ( ) se.'nrdur público civil, ueclu ido o das auten,e,nas,funda-

a coa-
Lenejeduele' e/e' pc,tepção da reiexunernçdee il.' e n0 ele jerneimento
CIO coiuissóri, ten? d:r-:te, ares le-recjrnen(o.s. os ,greetif,eaçe5es eu
todas e,', elee,,ujs Oflteige)o( i,ie'e,1es a)) CUP40 e'el( ti 'leiçe).ee coe qual

,nl,o ocorrido O apostilaeeie.'nlee. (lindo qur eiee:oree::etes de: trotes
/oleiieeçe)o e))) :eclassifie:açeieejeeetr'rioevs.

2" - (Revogado pelo art. 6" da Emenda à Constituição
n° 57. de 15/712001)

• lhsj ' e))r,, no,od.
—1 )elesposto no parageeijee er(te't,erse ij elicu ler ejue eíetibetaee

sorveileerjeitielico dejenleer e/e, 11(r)/e dee:/e,irrte,rio /)14' lhe assegure
dite/lerá e.'oflhieliodad(' eh' jeeee;ejeçeiee eh' lel1Iel1ee':e1eseee eeleitivanwn-
(cri feeleçe eco',

§ 3'' ( )teservado o disposto no copul e incisos deste
artigo, a lei disporá sobre reajustes diferenciados nas
administrações direta, autárquica e fundacional dos três
Poderes do Estado, visando / reestruturação do sistema
remuneratório de funções, cargos e carreiras,



• (I'arOgmjo acmscentudo pelo art. 2' da Emenda à Constituição
n`40. de 24152000.)

Art. 33 - O direito de greve será exercido nos termos e
nos limites definidos em lei especifica.

• (Migo cont redação dada pelo a,tY' da Emenda à constituição
O 49, de 1316/200 1).

Art. 34 - É garantida a liberação do servidor público
para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade
sindical representativa de servidores públicos, de âmbito
estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais
direitos e vantagens do seu cargo.

1° - Os servidores eleitos para cargos de direção 00
de representação serão liberados, na seguinte proporção,
para cada sindicato:

• (!fn:nz/ n':zi,,,ien,do jxlo ml. 1" do Emenda à Gonstituição nO
37, de 29112,11 )8.)

1	de 1.0(9) (mil) a :t.000 (três mil) filiados, 1 (urO)
represmiaim (e:

II - de :;mo t ((r(s nul e 0111) ii 6.000 (seis mil) filiados,
2 (dois) np res enlimimies;

III - de tiDo 1 (seis mil e um) a 10.000 (dez mil) filiados,
3 (três) representantes;

IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro)
representantes.

§ 2° - O Estado procederá ao desconto, em folha ou
ordens de pagamento, de consignações autorizadas pelos
servidores públicos civis das administrações direta e
indireta em favor dos sindicatos e associações de classe,
efetuando o repasse às entidades até o quinto dia do mês
subseqüente ao mês de competência do pagamento dos
servidores, observada a (lata do efetivo desconto.

• (Porsígzufo acrescentado pelo aiS, l°da Emenda à Constituição
n°37, de 2911211998.)
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• (AI1I5?U)tii ttsiuçáodadupeloail. r'du hinezide ii (o,titiuçu
,' a, dt , 1371 1 aa3.J

Art. 35 - É estável, após três anos de efetivo exercício,
o servidor público nomeado para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.

1	O servidor público estável só perderá o cargo:
- cio virtude de sentença judicial transitada em julgado:

II - inialiaiite processo administrativo eni que lhe
seja assegii rada ampla defesa:

III - mediante procedimento de avaliação 1n:rió(lica de
iloa:mox:tilto, na forma de lei complementar, asst:gurnla
inipli ileti:si.

§ 2'' Invalidada por sentença judicial a ili:mnissao (1<)
si rvl ler estável será ele reintegrado, e o event ii ml ocu l ante
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem
direito a indenização, aproveitado cn outro cargo ou posto
em disponibilidade com remuneração proporcional ao
tempo de serviço público federal estadual e municipal.

§ 3' - Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade,
com remuneração proporcional ao tempo de serviço
público federal, estadual e municipal, até seu ;idequado
aproveitamento em outro cargo.

§ 1' - (:omo c:ondição para aquisição da ost.ilnti taite, é
obrigatória a avaliação especial de deseimmpi:riliu por
(:omissão i nst it ii ida para essa finalidade.

• (ilsl/m: 11101 li iloyio dedo pelo wt IlliJe 1/niuule à (.'eimstilr,içào
o' 49. 1, 13/o/.y0ui./

Ari. 36 ( ) ,sm'rvimlor público será aposentado:
• (1'iile IAI (:d;n/l/ir,Iclm1arn 64, de 25/3/2002.)

- por invalidez permanente, com proventos integrais.
quando decorrente de acidente com serviço, moléstia

40



profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificadas em lei, e proporcionais, nos demais casos;

(Vide Lei (:?p)eIneznur o" 44, (k5,!7!1996.)

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos

trinta, se mulher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de

magistério, se professor, e aos vinte e cinco, se professora,
com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se honiem, e aos vinte e
cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço.

§ 1° - As exceções ao disposto no inciso III, alíneas a
cc, no caso (te exercício de atividades consideradas penosas,
insalubres ou perigosas, serão as estabelecidas em lei
complementar federal.

§ 2° - A lei disporá sobre a aposentadoria em cargo
ou emprego temporários.

§ 3°0 tempo (te serviço público federal, estadual ou
municipal será computado integralmente para os efeitos
de aposentadoria e disponibilidade.

§ 4° - Os proventos cia aposentadoria, nunca inferiores
ao salário mínimo, serão revistos, na mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do
servidor em atividade, e serão estendidos ao inativo os
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao
servidor em atividade, mesmo quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou ria função em
que se tiver dado a aposentadoria, na forma da lei,
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§ 5' - () benefício da pensão por morte corresponderá
à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, observado o disposto no parágrafo anterior.

§ 6' - E assegurado ao servidor afastar-se da atividade
a partir da data do requerimento de aposentadoria, e sua
nau-concessão icciporlarã o retorno do requerente para o
cu m primento do lempo de serviço que, àquela data.
tal lava para a aquisição do direito.

(Imi'tlIfucelfl mdoçãodzdopeioorL 1 do Iàiusulu à
liciçue ci' 2(1. iIe2012199(.)
• (t'ich' h'c (:o:crp/iicciioJr ti o .). de 25/3/2002.)

§ 7'' ('ara odm(o de aposoictadoria, e asseglIrafl(i a
Cotllagelit recíproca tio tempo de serviço nas ai ivid ides
publieas ou privadas, nos termos do §2" do ar!. 202 da
( occst iticiçfco cia República.

• (ii,r,n'rn(' ,,n,, e'/iy)i ,ia,Ju peI cO. 1' cio E,cu'ndcc à Gcinsti-
tiiiçúo ii 9, dc' 137)993.)
• (l'ccic' i. (:czzcjI:ni-tctíirn' (4. de 2532lft02 )

§ 8°– Na aposentadoria, fica mantida a sistemática e a
forma de cálculo dos adicionais da atividade-

Art. 37 - O servidor público que retornar à atividade após
a cessação dos motivos que causaram sua als)se;Itacic)ria por
invalidez. terá direito, para todos os (bis, salvo pira o de
promoção. à contagem cio tempo relativo ; ci) peuioclo ck
atiistamneii lo.

Subseção til
/Suhsiç,,r, ccrsceiiktdo pelo ,,t).i' li, /,,i,',,,/,, ci

ti'' 10. cii' 21/5/2(1 (0, /
DOS Servidores Policiais Civis

• fi)(uI,c,ii,c,!"—Ao  (cui ieicmcitcuy',,,i,c,I,c j t'/,occi.r ,ic,Enuac-
tio o (.'o:cstiIuiçào n' 40. de 24/512000.1
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Art. 38 - Assegurados, no que couber, os direitos,
garantias e prerrogativas previstos nas Subseções 1 e II
deste Capítulo e observado o disposto no art. 32 desta
Constituição, a lei disporá sobre os planos de carreira e o
regime jurídico dos servidores policiais civis.

• (Cuput com mdação dada pelo alt 3" da Emenda à Constituição
n" 40, de 241512000.)

Parágrafo único - A aposentadoria do servidor policial
civil obedecerá ao disposto em lei complementar federal.

• (lkirógnifo (I(:rescentado pelo arl.. ] , da Emenda à Constituição
o" (01, de 2011212004.)

Seção VI
• (,'/. t,, o iiuiiieiïul,, js'h, mui. 4" do Emendo à Constituição n''40,

Dos Militares do Estado

• Ilitul, Ia ' '	. 10 1rlIaÇa() dada pelo alt. 4' da I/niendu à
(onstituiç(j,, w40, d, p 24/52000.)
• (Vide Lei Complementar n 1 54, de 1311211999.)
• (Vide Leio" 14310. de 19/6/2002.)

Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão
regidos por estatuto próprio estabelecido em lei
complementar.

• (Capul com osiação dado pelo art. 1 1 do Emenda à Constituição
11`39. de 2/6/19911.)
• (Vide Lei Conmpbinumntarn"28, de 161711993.)
• (Vi(k Lei Co:llplm 1n:entorno 3), de 141111994.)
• (Vide liii Goniplenienlar n° 4), de 91111996.)
• (Vimim Lei Gonm;m/em mOuro" 50, de 131111998.)
• (Vide lei (:otmmjm/m1nwntarn° 58, de 29/1 1.'2000.)

§ 1"- As 1)mlt(ttes, com prerrogativas, direitos e deveres
a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos Oficiais
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da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos
os títulos, postos e uniforme militares.

2° - As patentes dos Oficiais são conferidas pelo
Governador do Estado.

§ 3"- O militarem atividade que aceitar cargo ou emprego
público pernianentes será transferido para a rea'rva.

§ 4'- O militar da ativa queaceitarcargo. eiiiprego 1)0

tnhlçíi() públicos temporários, não eletivos, ainda que de
ent idiulr' (lii administração indireta, ficará agregado ao
respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa situação.
somente poderá ser promovido por antiguidade, terá seu
temi))) (II) serviço contado apenas para aquela promoção e
transierúmnan para a reserva e será, depois (III dois anos (te
JilstilmentO, (;ontíIlUOS OU flO, transferido crI a
inatividade.

§ 5"- Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
§ 6° - O militar, enquanto em efetivo serviço, não

pode estar filiado a partidos políticos.
§ 7° - O Oficial somente perderá o posto e a patente se

for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível,
por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal
especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos
de submissão a processo r- o rito deste.

§ 8'' -- O militar condenado na Justiça, comntimmi ou
militar, a 1(01 priva t iva de liberdade superior a dois anos,
por semiteliç.i culsitada em julgado, será subu eticlo ao
jnlgamuto previsto no parágrafo anterior.

W' A lei estabelecerá as con(iiçôes ou) P'° a l(1Ç1I
perderá a graduação, observado o disposto no art. 11 1.

§ itt -- ()s direitos, deveres, garantias e vantagens do
servidor militar e as normas sobre admissão, promoção,
estabilidade, limites de idade e condições de transferência
pari) a inatividade serão estabelecidos no estatuto.
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• (Vide Lei Gomplenienkir n°55, de 101112000.)
• (Vide Lei Compk'nientar n°58, de 2911112000.)
• (Vide lei Complementar ,i' 62, de 19/12/2001.)

§ Ii -Aplica-se ao militar o disposto nos §§ l, 2°, 3°,
41 , 5`e 6' do art. 31 e nos § 4 1 , 5°, 61 e 7° do art. 36 desta
Constituição e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e
XIX do art. 7° da Constituição da República.

• (Parágra)o com redação dada pelo ari. 21 da Emenda à Consti-
tuição n°57, de 151712003.)

§ 12 - Os militares da mesma patente perceberão os
mesmos vencimentos e vantagens, excetuadas as
provenientes de cursos ou tempo de serviço.

Seção VII
• (Seçao ienu:seradu jx10 a,f. 4' da 1/roendo à Constituição n" 40,
rir' 241512000.)

Dos Serviços Públicos

Art. 40 - 1 rico urbe ao Estado, às entidades da
administraçãoistração indireta e ao particular delegado assegurar,
na prestação de serviços públicos, a efetividade:

1 - dos requisitos, dentre outros, de eficiência,
segurança e continuidade dos serviços públicos, e do preço
ou tarifa justa e compensada:

II - dos direitos do usuário.
§ 1 1 - A delegação da execução de serviço público será

precedida de licitação, na forma da lei.
§ 21 - A lei disporá sobre:

- o regime das empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de
seu contrato e de sua prorrogação e as condições de
exclusividade do serviço, caducidade, fiscalização e rescisão
da concessão ou da permissão:

• (Vide Lei n° 10453, de 22/1/1991.)
• (Vide Lei n° 14868, de 1611212003.)
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li - a política tarifária:
III - a obrigação de o concessionário e o permissionário

manterem serviço adequado.
• (Vide Lei n' 10453d'221:1 )l1 /
• /ttide Lei o' 14868, (1?' l(12M003./

§ 30 - É facultado ao Poder I láblico ocupar e usar
leilipurariamente bens 1: serviços, na hipótese de
calamidade. situação em que o Estado responderá pela
indenização, em dinheiro e imediatamente após a cessação
do evento, dos danos e custos decorrentes.

4"— As reclamações relativas à prestação de serviço
público serão disciplinadas em lei.

• (Frógmfo age/ao r(tJ?I j'I,, Le; o 12628, de (i/10 19Y7/
5" - A lei estabelecerá tratamento especial em favor

do usuário de baixa renda.
• (Vide Lei if' 11047, de 15111 19(1.'?,)
• (Vide Lei,?' 11751, de l6/l/l995.)

Seção VIII
'iuínenidapeJa Eounduu (.olL'aztwçx 'zo n 40. k.'45 2(55)1

Da Regionalização

Sutsrç,io 1
Dispisiçõis Gerais

Art. 41 - () Estado articulará regiorialnienle a ação
administrativa, (:01?? CC 1(l)/etiVu (lo:

integrar o planeja ((nt?), il organização e a execução
de funções públicas. de interesse comum, em área do
intensa urbanização;

II - contribuir para a redução das desigualdades
regionais. mediante execução articulada de planos.
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programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao
desenvolvimento global das colei ividades do mesmo
complexo geoeconôlnico e social:

III - assistir os Municípios de escassas condições de
propulsão sociOeconõnhica. situados na região, para que
se integrem no processo de desenvolvimento.

(Vide Lei SE 1 1.085. de 30/4/1004.)

Subseção II
1)a Região Metropolitana, Aglomeração Urbana e

Microrregiiiu

Art. 42 - O Estado poderá instituir. mediante lei
complementar, região metropolitana, aglomeração urbana
e nlicrorregiáo const tu idas ixr agrupamento de Municípios
limítrofes, pala integrar o planejamento a organização e a
execução de funções públicas de interesse comum.

• (Ilziigo oltcrodo pelo ml. 2' da Emendo à Constituição 11 1, 65. de
2511 112004.)
• (Vide Lei Compkmenturn 26, de 14/1/1993.)
• (Vide Lei Complementar n <'43, do
• (Vide Lei Complementar n' 48. do 12/11/1997.)
• (Vide lei (Sntipie:nenlarn' 51. de :101)2/1 998.)
• (Vide Lei Complemenfors' 53. de 1/121)999.)
• (Vide Lei Coiltplenteiilurii" 56. de 1211/2000.)
• (Vide lii (.oziijilt'riie,itorn" 63, de 10/1/2002.)

Art. 43 - Considera-se função pública de interesse
com unilo a a ti v idade ou o serviço cuja realização por parl e
de uni Município, isoladamente, seja inviável ou cause
lii l lactu nos 011 tios Municípios integrantes da região

metropolitana.
§ 1°—A gestão de função pública de interesse comum

será unificada.
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§ 2° - As especificações das funções públicas de
interesse comum serão definidas na lei complementar
que instituir região metropolitana. aglomeração urbana e
microrregião.

1Ajtt,,a (iIti?rudO pelo art. l' da Emndu à Cantit,,iç(i, n" 65, de
25/1112004.)

Au. 44 -- A instituição de região inetrupalitauua se terá com
lias,, ias ,;ouuceitos estabelecidos nesta Coiustituiçio e ria
.ival içeu, ii,, fim 1 te p arecer técnico, do con;iunto ulos seguintes
(Lidos (Si la ti ires. dentre outros, objetivarnenteapuratlos:

1 - ioptiiaçãu e crescimento demográfica, a nu i rojeçâo
u((Ilieuial
li -- grau de conurbação e movimentos pendulares da

POPII laçau:
til	atividade econômica e perspectivas dc

(1(IS(lui vaI vi Inca to
IV - fatores de polarização:
V - deficiência dos serviços públicos, em um ou mais

Municípios, com implicação no desenvolvimento cia região.
1" lei complementar estabelecerá os procedimentos

para a elaboração e a análise do parecer técnica a que se
refere o "capo!" (leste artigo. indispensável para a
apresentação do projeto de lei complementar dci ii,st ii uuiçâo
de região metropolitana.

2' - A inclusão de Município em regiáo uuietroputitana
a i uist ituicla será (eita conu base cm estudo tecuuicu prévio,
elalcuu'ado em conformidade com os critérios esiaheleu:idos
oeste artigo.

(/li1ii, mau nidação dada psiu ali. 1'' (lo E,uctacdcc à (u;cs!ilcciçãic
cc' (;5. d,25,/1112004.1

Ari. 45 --Considera-se região metropolitana o cofljunto
de Mim icipios 1 iuuitrofes que apresentam a ocorrõncia ou,
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a tendência de continuidade do tecido urbano e de
complenientaridade de funções urbanas, que tenha como
núcleo a capital do Estado ou metrópole regional e que
exija planejamento integrado e gestão conjunta permanente
por parte dos entes públicos nela atuantes.

(Artigo com redação dmlu pelo ari. J0 da Emenda à Constituição
n'65, de 2511112004.)

Art. 46 - Haverá em cada região metropolitana:
- uma Assembléia Metropolitana;

II - um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano;

III - uma Agência de Desenvolvimento, com caráter
técnico e executivo;

IV - um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
V - um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

1° - A Assembléia Metropolitana constitui o órgão
colegiado de decisão superior e de representação do Estado e
dos municípios na região metropolitana, competindo-lhe:

- definir as macrodiretrizes do planejamento global da
região metropolitana;

II - vetar, por deliberação de pelo menos dois terços de
seus membros, resolução emitiria pelo Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

§ 2° - Fica assegurada, para fins de deliberação,
representação paritária entre o Estado e os Municípios da
região metropolitana na Assembléia Metropolitana, nos
termos de lei complementar.

§ 3° - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano é o órgão colegiado da região metropolitana
ao qual compete:

- deliberar sobre o planejamento e a execução das
funções públicas de interesse comuns;
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II - elaborar a programação norniet iva da implantação
o (Ia execução das 1 unções públicas de interesse como tu;

III - provocar a elaboração e aprovar Plano Diretor
de Desunvolvintenlo Integrado da regiao nielropolitana;

IV - aprovar as regras de compatiltilizaçan entre o
plane jainen Lo da região metropolitana e as políticas
setoriais adotadas pelo poder público para a região:

V - deliberar sobre a gestão rio Fri ndo de
t)esenvolvi meu tu Metropolitano.

4 - Fica assegurada a participação de representantes
do Estado, dos Municípios da região nru;Iropolulana e da
sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo de
l )esenvolvi nie n lo Metropolita rio.

•tAlligo,mil lr'rIrIçr.o leria	krr. 1 rir !irrrrrrlrr ri 1 nstitwçr)r
1? ir!) rir 25 11 21)1)4

Art. 47 - Fica instituido o Fundo l(! I)esonvolvimenlo
Metropol i trino. dest i irado a financiar os planos e projetos
da região metropolitana, em consonância com o Plano
Diretor de 1 )eset lvi ulv ore ii Lo Integrado.

• f.4,li 'o (:,rflJ a Iuçúr • nona pelo rui. Vil,, Fnnrrnrrinr õ (,onstituiçõo
w'65, ri. 25!! .?l5)4.

Ari. 48 - Considera-se ag1onnrrição urbana o
agrupamento de Miinh:ipios liniitrulos ,no apresentam
tendência à complementaridade ilas funções urbanas que
exija planejamento irringrado e recuinenntn .u,ao coordenada
los entes públ os.

Furágrato único A instituição cIo aglorrucração urbana
obedecerá. no que couber, ao disposto rro itt. 44.

• (.1010	rir, inrlrcçrnrr lar/ri ;rr-Jrr 111. 1 rir, brrrrru/rr 1 ( rrnsl,Irciçrnrr
n 65. d,25: 1.21)1)4/

Art. 49 - Considera-se microrrogiair o agrupamento de
Municipios limítrofes resultante de uletrtentos comuns
Íisico-terriloriais e sucioeconõmiccrs que exija



planejamento integrado coro vistas a criar condições
adequadas para o desenvolvimento e a integração regional.

Migo com it'daçãododu pelo (ju. l"da Emendo à Constituição
zi 65, de 2511112004.)

Art. 50 - O Estado co in pati hi Ii zarã a organização
administrativa regional de seus órgãos da administração
direta e indireta com as regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões.

(AJigo com redação d(jdo pelo alt 1 da Enu'ndu z (eistitoição
n 65, de25'11 2004.)

Subseção Ill
Das Regiões de Desenvolvimento

Art. 51 - O Estado i iist i tu irã autarquias territoriais
para planejamento e orientação da execução ari bolada de
funções e serviços públicos com a finalidade de
desenvolvimento global em favor da população do mesmo
complexo geoeconômico e social.

§ l - Entre outras atribuições, incumbe à autarquia
territorial de desenvolvimento:

- coordenar a elaboração dos planos, programas e
projetos permanentes de desenvolvimento iii t egrad o da
região, orientando, fiscalizando e cool rolaiido-1 boa a
e x cução, observadas as diretrizes do Governo;

II - articular, no âmbito regional, a ação dos organismos
estaduais, para que se integrem no processo de consecução
racionalizada dos oI)ietivos comuns de justiça social e
desenvolvimento:

m - executar, em articulação com os organismos estaduais,
funções públicas e serviços essenciais da infra-estrutura de
desenvolvimento do complexo geoeconômico e social;

IV - articular-se coo) organismo federal, ou
internacional, pala a ;iIj ação de recursos de investimento
ou financiamento na região;
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V - promover a cultura e preservaras tradições da região.
§ z° - É obrigatória a inclusão, nas propostas

orçamentárias e nos planos plurianuais de desposas de
capital, de dotações especificamente destinadas às regiões
de desenvolvimento, que serão administradas pelas
respectivas autarquias.

- Lei complenieiiior disporá sobre as autarquias
territoriais de desenvolvimento, sua organização e
funcionamento.

§ 4' - A  lei criará o tundo de Desenvolvimento Regional.

Capítulo II
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Siio 1
Do Poder Legislativo

Suiea'çfto 1
Da Assembléia Legislativa

Ari. 52-O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia
Legislativa, que se compõe de representantes do povo
mineiro, eleitos na forma cia lei

§ 1" - O número cIo Deputados corresponde ao triplo
da representação cio Estado na Câmara dos Deputados e,
atingido o número dei nula o seis, será acrescido de tantos
quantos forem os Deputados Federais acima de doze

§ 2- O número itt, t)o1ntiados não vigorará na legislatura
em que for fixado.

§ 3' - Cada legislatura terá a duração de quatro sues.
Art. 53-A Assembléia Legislativa se reunirá, em sessão

ordinária, na Capital do Estado, independentemente de



convocação, de quinze de fevereiro a trinta de junho e de
primeiro de agosto a quinze de dezembro de cada ano.

1" - As reuniões previstas para as (latas fixadas
neste artigo serão transferidas para o primeiro dia útil
subseqüente, quando recaírem em sábado, domingo ou
feriado.

2" - A sessão legislativa ordinária não será
inlerrompida sem a aprovação (10 projeto da Lei de
i)irelrizes Orçamentárias.

§ 30 - No início de cada legislatura, haverá reuniões
preparatórias, a partir de primeiro de fevereiro, com a
finalidade de:

- dar posse aos Deputados diplomados:
ii eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois

anos, permitida uma única recondução para o mesmo
cargo na eleição subseqüente, na mesma legislatura ou na
seguinte.

(Á)11I ivdação dada pelo art. 1" da . nda à (:ox.su,,içoo
n`64, da 10/11/2004.)
4°- Por motivo de conveniência pública O deliberação

da ina inria de seus membros . poderá a Assembléia
1 ,egislaliva reunir-se, temporariamente, em qualquer cidade
(li) EStil(lO.

5' - A convocação de sessão extraordinária da
Assembléia Legislativa será feita:

- pelo Governador do Estado, em caso de urgência
ou de interesse público relevante;

II - por seu Presidente, quando ocorrer intervenção
em Município, para o compromisso e a posse do
Governador e do Vice-Governador do Estado, ou, em caso
de urgência ou de interesse público relevante, a
requerimento (la maioria de seus membros.
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6' - Na sossao extraordinaria, a Assembléia
Legislativa sumi nt li lii ei rara sobre a nialiria para a qual
teu lia sido coiiviii;aila

§ 
70_ (Suprimido polo art. 1° da Emei(la t Constituição

o° 21, de 3/711997.)

• 1)isjtii	.IJfI2tliiJ(
7- Diznin!á' o sei esse. Iiaierii uniu niissie, repr .i'nttoii i/o

Assznh/.ii bgisIuti;si, atpndid 1111 Silo iWi .SÉÇSJO. tanto cjtian-
tnpossiii'I. ii 1 i, 1 rioii111di1iIe IIJS re	'se'!ItiiçãeS piirtidánas,
O!)Si'l'i'Odf) 5) si','iiiilI.
l-SuS iii!iii,s	oJeitüs 00 ll/t)lllll li'tllliLr(J (/(,(xu!0 J53rf(wis) iiii

sessão Ji.i,'iskilIva oo/i,ió rio e inel'eis ysjni iins:isss,siibsis1ée:ito;
II - silos U1liIflhlÇ()i'S .51)1)0 (lefIliU! IS liii Ii ,o1,3Ito lflt(YI7l(e

111-O Pp '.s,,/i'iih Ii , ssenph/s'ju ,isi si'ii :,uiuhrs e o presnhrn
Art. 54 - A Asst'inlilãia Legislal iv,i ou qualquer de suas

consissões poder/tu convocar Sei:retãriu 1111 Estado, dirigente
de en tidade da administração indireta ou titular de órgão
diretauuinte subordinaria ao Governador do Estado para
tires taro m pesso a lmente, i n For iii açiies sobre assunto
previamente ili,tiiruiiiiado, sob 1)011)1 de responsabilidade,
no caso de ausência injustificada.

• (capa1 asa olioção iodajssluali. 1° i/o !/,,usido ú (:oasut ai
ni o!. de 201121996 )

§ 1 0 - O Secretário de Estado poderá comparecer à
Assembléia Legislativa ou a qualquer do suas comissões,
por sua iniciativa ipós e_nten(lirull'fllo com a Mesa da
Assembléia, pa ra expor ass 111111) 110 reli ,vá ii eia de sua
Secretaria.

§ 2° - A Mesa do Assembléia poderá encaminhar ao
Secretário de Estado pedido escrito de inlorinação, e a
recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias,
ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade.
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§ 3"- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido
de informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militare a outras
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento
no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa
constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização.

Ari. 55 -- Salvo disposição constitucional em contrário,
as delitmrações da Assembléia Legislativa e (lo suas
(:01(1 issões serão tomadas por maioria de votos, presente a
maioria de seus membros.

Subseção ti
Dos Deputados

Art, 56 - O Deputado é inviolável, civil e penalmente.
por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

§ I° O Deputado, desde a expedição cio diploma, será
submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça.

§ 2' - () Deputado não pode, desde a expedição do
ilil (10100, ser preso, salvo em flagrante (lo crime inafiançável.

§ 3'' - Na hipólesc' prevista no 2" ilesle artigo, os
autos serão remetidos dentro de vinlevinte e quatro  horas à
Assembléia Legislativa, para que esta. pelo voto secreto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

§ 4"- Recebida a denúncia contra Deputado, por crime
ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará
ciência à Assembléia Legislativa, que, por iniciativa de
partido político nela representado e pelo voto cia maioria
de SOUS membros, poderá, até a decisão final, sustar o
andamento da ação.

§ 5" - O pedido de sustação será apreciado pela
Assoniblia Legislativa no prazo improrrogável de quarenta
e cinco dias cio seu recebimento pela Mesa.
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§ 6" - A sustação do processo suspende a prescrição,
enquanto durar o mandato,

§ 7 - O Deputado não será obrigado a testemunhar
sobre informação recebida cui prestada em razão do
exerc: ú lo do mandato, 1 iem sobre pessoa que a ele confiou
01 dele recebeu i rc torniaçao,

§ 8'' - Aplicam-se co Deputado as regras da
Constituição da Repúlci (a ceicc ns(rilas nesta Constituição
sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade,
remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e
incorporação às Forças Armadas.

fAMigoçomredaçãododajM'ã''cfl !''daErneri'iÜCons(itucçi)o
ii'54. '1,' 18122(5)2.)

Ao. 57 - O Depulado liac, 1)0(1(1:
- 11(15(10 a expedição dcc (til)!) mca

a) tirmar ou ncanler contraio ciccil pessoa jurídica de
direito público, autar(pI ia, empresa pública, sociedade de
ecoldonhia mista ou empresa c:ndlcessionária de serviço
público, salvo quando o contrato obedecer a claciscc Ica
uniformes:

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado. incluídos os de que seja demissírel mi nutum.

nas entidades indicadas na alínea anterior:
II - desde a posse:
a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa

que goze de favor decorrente te contrato com pessoa
jurídica de direito públi(:o, dcli nela exercer fuuçáo
remunerada;

b) ocupar cargo 0(1 lunçao cIo que seja demissivel ad

1(ulum nas entidades indicadas no inciso I. a:
c) patrocinar causa eu que seja interessada qualquer

das entidades a que se refere o inciso 1. a:
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d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.

Art. 58 Perderá o mandato o Deputado:
- que infringir proibição estabelecida no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível
com o decoro parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão
legislativa, à terça parte das reuniões ordinárias, salvo
licença ou missão autorizada pela Assembléia Legislativa;

IV - que perder os direitos políticos ou os tiver
suspensos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos
previstos na Constituição da República;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença
transitada em julgado.

§ 1° - É incompatível com o decoro parlamentar, aéin
dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso (lo
prerrogativa assegurada ao Deputado ou a percepção de
vantagem indevida.

§ 21 - Nos casos dos incisos 1, II e VI, a perda de
mandato será decidida pela Assembléia Legislativa por
voto secreto e maioria de seus membros, por provocação
ila Mesa ou de parlido político rej )rcs( ii tacto na Assembléia
Legislativa. isseocola ampla d

3 - Nos casos dos incisos III. IV e V. a perda será
declarada pela Mesa da Assembléia, de ofício ou por
provocação de qualquer de seus iiiemhros ou de partido
político representado na Assembléia lÁgislativa, assegurada
ampla defesa.

Art. 59 - Não perderá O IflO III la tu o Deputado:
- investido em cargo cio Ministro de Estado,

Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito
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Federal, te Ferritúrio. de I'reteit era de Capital ou de chefe
de ni SSil(( lllJ(lfllnahica t(Ill)F'LiE

II - lnall(iI(I() por motivo de doença ou para tratar.
sem renitweraçao, de interesse particular. clesrh, que, neste
caso, o afastamento não e It rapasse cento e vinte dias por
sessão legislativa.

1" - 0 suplente sei-a convocado IIOS (;asos (te vaga,
de investidura em cargo rneicc;ioiiado neste arligo, ou de
licença superior a cento e viole dias.

2 -- Se ocorrer vaga e não houver suplente. far-se-á
eleição i(afil preenchê-la, se faltarem mais de quinze meses
para o t(rni i nu do mandato.

3" -- Na hipótese do inciso 1. o Deputado poderá
optar pela remuneração do mandato.

Suhsi'çao III
Das Comissões

Art. t.t) - :\ .ASsemobl'ia legislativa tora comissões
pernianemmtm's e temporarlIs .:nnstituidas na forma do
Regimento Interno e com as atribuiÇões nele previstas,
ou cnntnrine os termos (II) ato (te sua criação,

(Va/. Ji.s./m:çuo do ALMI o 1 7ó. de v 11 1 J97.)

1' - Na (.00stitUiÇd(. ila Mesa e na de cada comissao
é assegurado, tanto qumnio possível, a participação
proporcional dos partidos políticos ou dos blocos
parlanunIres representados na issemblóia legislativa.

§ 2''	As CofliiSSõ('S. 'lo razão (Ia nmatmria de sua
competemia. cabe:

- discutir e votar projeto li' lii que dispensam. na forma
do Regimento Interno, a umjipetência do Plenário, salvo se
houver recurso cio um dmá uni ((los membros da Assembléia;



II - realizar audiência pública com entidade da
sociedade civil;

III - realizar audiência pública em regiões do Estado,
para subsidiar o processo legislativo, observada a
disponibilidade orçamentária;

IV - convocar, além das autoridades a que se refere o
art. 54, outra autoridade estadual para prestar informação
sobre assunto inerente às suas atribuições, constituindo
infração administrativa a recusa ou o não-atendimento
no prazo de trinta tuas:

V receber j)ttt i çãu, mcl atuação, representação ou
queixa de qualquer Pessoa contra ato ou omissão de
autoridade ou entidade publicas:

VI - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou
cidadão;

Vil - apreciar plano de desenvolvimento e programa
de obras do Estado, de região metropolitana, de aglomeração
urbana e de microrregião:

VIII - acompanhar a implantação dos planos e
programas de que trata o inciso anterior e exercer a
fiscalização dos recursos estaduais neles investidos.

§ 3" - As Comissões Parlamentares de Inquérito,
observada a legislação específica, no que couber, terão
poderes de investigação próprios das autoridades
judiciárias, além (l(' 0(11 ros previstos no Regimento
Interno, e serão (:ri(i(lits a requerimento (te uni terço
dos me iii bros (la A ssi tu 1)1 ia l.eg is lati vii. para a li u ração
de fato determinado e pai' prazo certo, e suas
conclusões, se for o ,;aso, serão encaminhadas ao
Ministério Público, 011 a mitra autoridade competente,
para um se promova a responsabilidade civil, criminal
ou administrativa do infrator.
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Subseção IV
Das Atribuições da Assembléia Legislativa

• (Vide 1e.vIuçaod(1.41-1(;n 5176, k'a/i 111997.)
Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, coma .saiiçá(i

doCovt;rnador, não exigida esta para o especificado JIO art.
62, dispor sobre todas as matérias de competência do
Estado, especificaineule:

1 - piano plurianual e orçamentos anuais;
II - diretrizes orçamentárias;
III - sistema tributário estadual. arrecadação e

distribuição de rendas;
IV - dívida pública, abertura e operação de crédito;to;
V - plano de desenvolvimento;
VI - normas gerais relativas ao planejamento 1!

execução de funções públicas de interesse comum, a cargo
da região metropoLitana, aglomeração urbana e
lO ( ;0 irri gi ão;

VII - Fixação e modificação dos eletivos da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

• (lniio com ndoção ,I,,I.j /ielow. do !'nw,oda à Cnstcti,:çdo
,r39, k2diiaaa/
• (Vide líi Comph.iiesihir o 23, de 26/12(1901.)
• (Vide Lei ConlJilenuzl1iir li 54. de 13112/1099.)

VIII - criação, transformação e extinção de cargo,
emprego e Função públicos na administração direta.
autárquica e fundaciunal e fixação de remuneração.
observados os paránletros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orça meri (á rias;

IX - servidor público da adniiiiistração direta,
autárquica e fundacional, seu regime jurídico único,



provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civil
e reforma e transferência de militar para a inatividade;

X - fixação do quadro de empregos das empresas
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
sob controle direto ou indireto do Estado;

XI - criação, estruturação e definição de atribuições
das Secretarias de Estado;

XII - organização do Ministério Público, da Advocacia
do Estado, da I)efensoria Pública, do Tribunal de Contas,
da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos da
Ad ni iii ist ração Pública

XIII - organização e divisão judiciárias:
(Vide Ii,i (.nniple,nentar o" 59. de i11/1/200!.)

XIV - bens (10 domínio público:
XV - aquisição onerosa e alienação de 1)0111 imóvel do

Estado:
XVI - transferência temporária da sede do Governo

Estadual;
XVII - matéria decorrente da competência comum

prevista no art. 23 da Constituição da República;
XVIII - matéria de legislação concorrente, de que trata

o art. 24 da Constituição da República;
XIX matéria da competência reservada ao Estado

Federado no 1" cio art. 25 da Constituição da República.
Art. (2 - Compete privativa mente à Assembléia

legislativa:
1 t:leg(!r a Mesa e constituir as comissões;
II - elaborar o Regimento Interno;

(Vide Resoluçúo da ALMG o" 5176, de 611117997.)

III - dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia;
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IV - dispor sobre criação, transformação cii extinção
de cargo, emprego e função de seus serviços e dc
administração i ml ireta e fixação da rospia :1 iva rein u neraçai 1,

observados os pa rã ii t ros estabelecidos; na 1 ei de Diretrizes
Orçamentárias;

V - aprovar credito suplementar ao orçamento de sua
Secretaria nos termos desta Constituição:

VI - conceder licença para processar Deputado:
VII - fixar, em cada legislatura, para ter vigência na

subseqüente, a remuneração do Deputado:
VIII - lixar, pala cada exercic:in financeiro, a

remuneração do Governador, do Vice-Governador e tio
Secretário de Estado:

dar psa ao ( ovemador eao Vice-covernadordo Fttado:
X - conhecer da renúncia do Governador e do Vice-

Governador lo Estado:
XI - conceder licença ao Governador do Estado P'

111 erromper n exercicio de soas funções;
XII - autorizar o Governador a ausentar-se do Estado,

e o Vice-Govt'riiailor, do País quando a ausência exceder
quinze dias:

XIII - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Governador e o Vice-
Governador do Estado, nos crimes de responsabilidade, e.
contra o Sei:retãrio de Estado, tios crimes de
responsabilidade não conexos com (IS do Governador;

XIV - processar e julgar o Governador e o Vice-
Governador do Estado nos crimes de responsabilidade, e
o Secretário de Estado nos crimes da mesma natureza
conexos com aqueles:
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XV - processar e julgar o l'rociiiador-Geral de Justiça
e o Advogado-Geral do Estado nos crimes de
responsabilidade:

(Inciso caiu ied ição dado pelo alt 1" (ia Emendo 5 constituição
o" 56, de 11/7/2(J03.)

XVI - aprovar, por maioria de seus membros e por voto
secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral de
Justiça, antes do término de seu mandato;

XVII - destituir, na forma da lei orgânica do Ministério
Público, por maioria de seus membros e voto secreto, o
l'rociirador-Geral de Justiça:

XVIII - destituir do cargo o Governador e o Vice-
Governador do Estado, após condenação por crime comum
ou de responsabilidade:

XIX proceder à tomada de contas do Governador do
Estado não apresentadas dentro de sessenta dias da abertura
da sessão legislativa:

XX -- julgar. anualmente, as contas prestadas pelo
Governador do Estado, e apreciar os relatórios sobre a
execução dos planos de governo:

XXI - escolher cinco dos sete Conselheiros do Tribunal
de Contas;

XXII - apreciar. anualmente, as contas do Tribunal de Contas;
XXIII - aprovar, previamente, por voto secreto, após

argüição pública, a escolha:
a) dos Conselheiros do Tribunal de Contas indicados

Pelo Governador do Estado:
b) dos membros do Conselho de Governo indicados

pelo Governador do Estado, do Conselho Estadual de
Educação e do Conselho (te Defesa Social;

e) de interventor em Município;
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d) (los Presidentes das entidades da administração
pública indireta, dos Presidentes e dos Diretores do sistema
financeiro estadual:

C) de titular de cargo, quando a lei o determinar.
[Inciso com rnduçõo Jodo pelo ai!. Y , da Emnd(là (.of,sIiiIução

n' 26. de 917/1997.)
XXIV - eleger os quatro membros do Conselho de

Governo a que se refere o inciso V do art. 94;
XXV - autorizar celebração de convênio pelo Governo

rio Estado com entidade de direito público ou privado e
ratificar o que, por motivo de urgência. nu (le interesse
público, for efetivado sem essa autorização, desde que
encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias úteis
subseqüentes à sua celebração;

• (Inciso declorodo incorms!i!ucioníml cm 7/8/1997 -ADIN 165.
AcóoIOo publicado no 1)iárii, do Justiça em 2619/19117,)
XXVI - aprovar convênio intermuflicipai para

modificação de limites:
XXVII - solicitar a intervenção federal;
XXVIII - aprovar ou suspender a intervenção em

Município:
XXIX - suspender. tIO todo ou em parle, a execução

de ato normativo estadual declarado, incidentalmente.
inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de
Justiça. quando a decisão de inconstitucionalidade for
limitada ao texto da Constituição do Estado;

XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da adminislraçâo indireta;

XXXII - dispor sobre limites e condições para a
concessão de garantia mio Estado com operações dc crédito;
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XXXIII - zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XXXIV - aprovar, previamente, a alienação ou a
concessão de terra pública, ressalvados:

a) os casos previstos no § 2° do art. 246 e nos § 3° e
8' do art. 247;

b) a alienação ou a concessão de terras públicas e
devolutas rurais previstas no art. 247, com área de até
lOOlia (cem hectares);

(Inciso com redação dada pelo mi. 1 1 da Emenda à Consliloição
n°34, de 81711998.)

XXXV - mudar temporariamente sua sede;
XXXVI - dispor sobre o sistema de previdência e

assistência social dos seus membros e dos servidores de
sua Secretaria, observado, ainda, o disposto no art. 31, III;

XXXVII - manifestar-se, perante o Congresso
Nacional, após resolução aprovada pela maioria de seus
membros, na hipótese de incorporação, subdivisão ou
desmembramento de área do território do Estado, nos
termos do art. 48, VI, da Constituição da República.

XXXVIII autorizar referendo e convocar plebiscito
nas questões de competência do Estado.

• (Inciso acrescentado pelo ui-t. 1° do Emendo à Constituição
n°46, de 2711212000.)
• (Inciso regulamentado pela Lei n° 14044, de 23/10/2001.)

§ 1" - No caso previsto no inciso XIV, a condenação,
que somente será proferida por dois terços dos votos da
Assembléia Legislativa, se limitará à perda do cargo, com
inabilitação, por oito anos, para o exercício de função
pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

§ 2°— A representação judicial da Assembléia Legislativa
é exercida por sua Procuradoria-Geral, à qual cabe também
a consultoria jurídica do Poder Legislativo.
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§ 30 — Q não-encaminhamento, à Assembléia
Legislativa, dos convênios a que se refere o inciso XXV,
nos dez dias úteis subseqüentes à sua celebração, implica
a nulidade dos atos já praticados em virtude de sua
execução.

§ 40 - O exercício da competência a que se refere o
inciso XXXVIII dar-se-á nos termos da lei.

(Pwúgmjo oemscentado pelo ali. 1' cio Emenda à Constituição
o" 46, de 27/12/2000.)

(Ibilignifo iïccdowen1ado pelo Leio0 14044. d(-23/l0.!2001.)

Subseção V
Do Processo Legislativo

• (Vide lei Complementar n° 78. de 9/7/2004. /
Art. 63 - O processo legislativo compreende a

elaboração de:
- emenda à Constituição:

II lei complementar;
III - lei ordinária;
IV - lei delegada; ou
V - resolução.
Parágrafo único - Lei complementar disporá sobre a

elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis.
• (ikirágmfo acrescenbcdo pelo (u, 1' do Emenda à (auu.1itcziçÚcu
J0 60, de 1911212003.)
• íPurógroío :egulomenlaclo J)(u/u Lei Gompleuneuntuir o" 78, dc.'
9/7/2004.1

Ari. 64 - A Constituição pode ser emendada por
proposta:

- de, no mínimo, um terço dos membros da
Assembléia Legislativa;

11 - do Governador do Estado: ou

(ai



III - de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais,
manifestada pela maioria de cada uma delas.

(Inciso com redação dedo pelo mi. 1 1 do Kniendo à Constituição
ti" 23, de 7/7/1997.)

§ 1° - As regras de iniciativa privativa pertinentes a
legislação infraconstitucional não se aplicam à competência
para a apresentação cia proposta de que trata este artigo.

§ 2' - A Constituição não pode ser emendada na
vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando
o Estado estiver sob intervenção federal.

§ 30 - A proposta será discutida e votada em dois
turnos e considerada aprovada se obtiver, em ambos, três
quintos dos votos dos membros da Assembléia Legislativa.

§ 4" - A emenda à Constituição, com o respectivo
número de ordem, será promulgada pela Mesa da
Assembléia.

§ 5° - A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
reapresentada na mimesma sessão legislativa.

Art. 65 - A iniciativa de lei cormiplenientar e ordinária
cabe a qualquer membro ou comissão (la Assembléia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal da
Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos
nesta Constituição.

§ i° A lei complementar é aprovada por maioria dos
membros da Assembléia Legislativa.

§ 20 - Consideram-se lei complementar, entre outras
matérias previstas nesta Constituição:

- o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário;
II - a Lei de Organização e Divisão Judiciárias;
III - o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o

Estatuto dos Servidores Públicos Militares: e
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IV - as leis orgânicas cio Ministério Público, cio Tribunal
de Contas, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública,
da Policia Civil e da Policia Militar.

Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de
outras previstas nesta Constituição:

- da Mesa da Assembléia:
a) o Regimento Interno da Assembléia Legislativa:
b) a remuneração do Deputado, em cada legislatura,

para a subseqüente, observado o disposto nos aris. 150,
II, 153, III, e 153, § 2", 1, da Constituição da República:

c) a remuneração, para cada exercício financeiro, do
Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado,
observado o disposto nos arts. 150. II, 153, III, e 153, § 2",
1, da Constituição da República;

(1)o regulamento geral, que disporá sobre a organização
da Secretaria da Assembléia Legislativa, seu
funcionamento, sua polícia, criação, transformação ou
extinção de cargo, emprego e função, regime jurídico de
seus servidores e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, § 1" e 2", e 32;

e) a criação de entidade da administração indireta da
Assembléia Legislativa:

a autorização para o Governador ausentar-se do
Estado, e o Vice-Governador, do País, quando a ausência
exceder quinze dias;

g) a mudança temporária cia sede da Assembléia Legislativa;
II - do Tribunal de Contas, por seu Presidente, a criação

e a extinção de cargo e função públicos e a fixação de
vencimentos cli, seus cicenibros e dos servidores da
Secretaria, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamenlárias;
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III - do Governador do Estado:
a) a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;
(Aiínw caiu nxlaçõo dada pulo o:t3° da Emenda à Constituição

n' 39, de 2,1611999.)

b) a criação de cargo e função públicos da administração
direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

e) o regime jurídico único dos servidores públicos dos
órgãos da administração direta, autárquica e fundacional,
incluído o provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria,
reforma e transferência de militar para a inatividade;

d) o quadro de empregos das empresas públicas,
sociedades de economia mista e demais entidades sob
controle direto ou indireto do Estado;

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de
Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta:

f) a organização da Advocacia do Estado, cia Defensoria
Pública, cia Polícia Civil, da Polícia Militar e dos demais
órgãos da Administração Pública, respeitada a competência
normativa da União;

g) os planos plurianuais;
h) as diretrizes orçamentárias:
i) 05 orçamentos anuais;
IV - do Tribunal de Justiça, por seu Presidente:
a) a criação e a organização de tribunal e juízo inferiores

e vara judiciária, a fixação de vencimentos de seus
membros, dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores,
dos serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem
vinculados, observados os parâmetros estabelecidos na
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Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24,
§ 1° e 2°, e 32;

bj a criação, transformação ou extinção de cargo e
função públicos de sua Secretaria e da Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar, sob o regime jurídico único
dos servidores civis, e a fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçanientárias e o disposto nos arts. 24, § 1" e 2", e 32;

(Afinco com redação dada ;x10 (1u. 1° do Emenda à Constitui-
çÕa n" 63. de 19/7/2004.)

c) a organização e a divisão judiciárias e suas alterações.
§ 1°- A iniciativa de que tratam as alíneas do inciso 1

é formalizada por meio de projeto de resolução.
§ 2" - Ao Procurador-Geral de Justiça é facultada.

além do disposto no art. 125, a iniciativa de projetos sobre
a criação, transformação e extinção de cargo e função
públicos do Ministério Público e dos serviços auxiliares e
a fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e o disposto nos arts. 24, § 1° e 21 , e 32.

(ftirógrofo declorodo constitacion(j! em 30/311995 -Al)IN 153.
Acórdão publicado no Diário da Justiça em 211912001.)

Art. 67- Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de
matéria indelegável, previstas nesta Constituição, a iniciativa
popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia
Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, dez
mil eleitores do Estado, em lista organizada por entidade
associativa legalmente constituída, que se responsabilizará
pela idoneidade das assinaturas.

§ 1" - Das assinaturas, no máximo vinte e cinco por
cento poderão ser de eleitores alistados na Capital do Estado.

§ 2°- (Suprimido pelo art. 1° da Emenda à Constituição
o° 32, de 18/3/1998.)
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• Dispositivo suprimido:
" 21 - Em cada sessão legislativo, o númem de proposições po-
pulares é limitado a cinco projetos de lei."

Ari. 68 - Não será admitido aumento da despesa prevista:
- nos projetos de iniciativa do Governador do Estado,

ressalvada a comprovação da existência de receita e o
disposto no art. 160, III;

II - nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Assembléia Legislativa, dos Tribunais
e do Ministério Público.

Art. 69 - O Governador do Estado poderá solicitar
urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa,

§ 11 - Se a Assembléia Legislativa não se manifestar
em até quarenta e cinco dias sobre o projeto, será ele
incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação
quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação.

§ 2° - O prazo estabelecido no § 1° não corre em
período de recesso da Assembléia Legislativa nem se aplica
a projeto 9UC dependa de quorum especial para aprovação,
a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código
e a projeto relativo a plano plurianual, diretrizes
orçamentárias, orçamento anual ou crédito adicional.

0&irágiojo cota indução dada jielo ort. 1" da Emendo à Consti'
tuição n" 42, de 14/1112000.)

Art. 70 - A proposição de lei, resultante de projeto
aprovado pela Assembléia Legislativa, será enviada ao
Governador do Estado, que, no prazo de quinze dias úteis,
contados da data de seu recebimento:

- se aquiescer, sancioná-la-á; ou
II - se a considerar, no todo ou em parte,

inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-
la-á total ou parcialmente.

§ 1° - O silêncio do Governador do Estado, decorrido o
prazo, importa sanção.
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§ 2° - A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do
Poder Executivo no processo legislativo.

§ 3° - O Governador do Estado publicará o veto e,
dentro de quarenta e oito horas, comunicará seus motivos
ao Presidente da Assembléia Legislativa.

§ 4' - O veto parcial abrangerá texto integral de artigo,
de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 5°— A Assembléia Legislativa, dentro de trinta dias
contados do recebimento da comunicação do veto, sobre
ele decidirá, em escrutínio secreto, e sua rejeição só
ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros.

§ 61 - Se o veto não for mantido, será a proposição de
lei enviada ao Governador do Estado para promulgação.

§ 7' - Esgotado o prazo estabelecido no § 5 1 sem
deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião
imediata, sobrestadas as demais proposições. até votação
final, ressalvada a matéria deque trata o § 1° doartigo anterior.

§ 8"— Se, nos casos dos § 1° e 6°, a lei não for, dentro
de quarenta e oito horas, promulgada pelo Governador cio
Estado, o Presidente da Assembléia Legislativa a
promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao
Vice-Presidente fazê-lo.

Art. 71 - A matéria constante de projeto de lei rejeitado
somente poderá constituir objeto de novo projeto na
mesma sessão legislativa por proposta da maioria dos
membros da Assembléia Legislativa,

Art. 72 - As leis delegacias serão elaboradas pelo
Governador cio Estado, por solicitação à As.seniblúia Legislativa.

§ 1" - Não podem constituir objeto de delegação os
atos de competência privativa da Assembléia Legislativa, a
matéria reservada a lei complementar e a legislação sobre:

- organização cio Poder Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de
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seus membros, bem assim a carreira e a remuneração dos
servidores de suas Secretarias;

II - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e
orçamentos.

2< ' - A delegação ao Governador do Estado terá a forma
de resolução da Assembléia Legislativa, que especificará seu
conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 3"- Se a resolução determinar a apreciação do projeto
pela Assembléia Legislativa, esta o fará em votação única,
vedada qualquer emenda.

Subseção VI
Da Fiscalização e dos Controles

Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto,
obediente à lei e eficaz.

§ 1" - Os atos das unidades administrativas dos
Poderes do Estado e de entidade da administração indireta
se sujeitarão a:

- controles internos exercidos, de forma integrada,
pelo próprio Poder e a ent idade envolvida;

II - controle externo, a cargo ria Assembléia Legislativa,
com o auxílio do Tribunal de Contas; e

III - controle direto, pelo cidadão e associações
representativas da comunidade, mediante amplo e irrestrito
exercício do direito de petição e representação perante órgão
de qualquer Poder e ent idade da administração indireta.

§ 2" - É direito da sociedade manter-se correta e
oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis
a órgão, agente político, servidor público ou empregado público
e de que tenham resultado 011 possam resultar:

- ofensa à ninral idade administrativa, ao patrimônio
público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos;
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II - prestação de serviço público insuficiente, (ardia
OU idIVXist('t)t(

III - propaganda enganosa do Poder Público:
IV - inexecução ou execução insuficiente ou tardia de

plano, programa no projeto de governo e de programas e
projetos priorizados em audiências públicas regionais: ou

(Jneao colo Içàu dudu ;xilo mi l' do Emndu à Constituição
o" 36, de 29,'12,'1998. 1

V -ofensa a direito individual ou coletivo consagrado
nesta Constituição.

§ 3" - Os Puderes do Estado, seus órgãos e entidades.
o Tribunal do Contas e o Ministério Público divulgarão.
nu Órgão oficial dc imprensa rio Estado e por meio
eletrônico dc acesso público, até o vigésimo dia do Inês
subsequente iiu troucslre vciu:icic,. demonstrativo cio
despesa timosilt reali'zuta iiu trimestre anterior coro
remuneração, siilisítljo e vel'IcLs iiictcriizatórjas, incluídas
as vantagens dc lI;It ti O/a pessoal ou de qualquer outra
natureza, de SotIa servidores, empregados públicos e
agentes políticos, ativos e inativos, discriminada por
unidade orçarimentária e por cargo, emprego ou função e
respectivos números tIo ocupantes ou membros.

(Tbn',,j'n,f'v:'' s rtt ido pel' mii. ;' do Emenda à Constituição
ii' 61. do 23/) 2.'OU3.)

Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das
entidades da administração indireta é exercida pela
Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo
sistema de (:ontrolt' interno de cada Poder e entidade.

§ 1° - A fiscalização e o controle de que trata este
artigo abrangem:

- a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade do ato gerador de receita ou determinante de
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despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de
direito ou obrigação;

II -a fidelidade funcional do agente responsável por
bem ou valor públicos: e

III - o cumprimento de programa de trabalho expresso
em termos monetários, a realização de obra, a prestação de
serviço e a execução orçamentária de propostas priorizadas
em audiências públicas regionais.

(Inciso COOI mdução dada polo ali. JYdo Enwnda à Constituição
n' 36. de 29/12/1998.)

§ 2° - Prestará contas a PCSSOS física ou jurídica que:
- utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar

dinheiro, bem ou valor públicos ou pelos quais responda
o Estado ou entidade da administração indireta; ou

II - assumir, em nome do Estado ou de entidade da
administração indireta, obrigações de natureza pecuniária.

§ 3° - As unidades administrativas dos Poderes do
Estado e as entidades da administração indireta publicarão,
mensalmente, no órgão oficial e. facultativamente, em
jornais locais, resumo do demonstrativo das despesas
orçamentárias executadas no período.

Art. 75 - As disponibilidades de caixa do Estado e dos
Órgãos ou entidades (la administração direta e indireta
serão depositadas nas instituições financeiras oficiais do
Estado, ressalvados os casos previstos em lei federal.

Art. 76 - O controle externo, a cargo da Assembléia
Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas, ao qual compete:

- apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Governador do Estado e sobre elas emitir parecer prévio,
em sessenta dias, contados de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiro, bem ou valor públicos, de órgão
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de qualquer dos Poderes ou de entidade da adniiriistração
indireta, facultado valer-se de certificado de auditoria
passado por profissional ou entidade habilitados na forma
da lei e de notória idoneidade técnica:

III - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que lenha
resultado prejuízo ao Estado ou a entidade da
administração indireta;

IV - promover a tomada de contas, nos casos em que
não tenham sido prestadas no prazo legal:

V - apreciar, para o tini de registro, a legalidade dos atos rio
admissão de pessoal. a qualquer título, pelas administrações
direta e indireta, excluídas as nomeações para cargo de
provimento uni comissão ou para função de (:Ontiança:

VI - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos
atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.
ressalvadas as melhorias posteriores que não teu liam
alterado o fundamento legal do ato concessório;

VII - realizar, por iniciativa própria, ou a pedido da
Assembléia Legislativa ou de comissão sua, inspeção e
auditoria de natio eza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial em órgão de qualquer dos Poderes
e em entidade da administração indireta;

VIII emitir parecer, quando solicitado pela
Assembléia Legislativa, sobre euipréstinio e operação de
crédito que o Estado realize, e tiscalizar a iiI)1iaÇO dos
recursos cicies resultantes;

IX - emitir, ria forma da lei, parecer em consulta sobre
matéria que tenha repercussão financeira, contábil,
orçamentária, operacional e patrimonial;

X - fiscalizar as contas estaduais das eolpresas,
incluídas as supranacionais, de cujo capital social o Estado
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participe de forma direta ou indireta, nos termos do ato
constitutivo ou de tratado;

XI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados ou recebidos pelo Estado, por força de
convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;

XII - prestar as informações solicitadas pela
Assembléia Legislativa, no mínimo por um terço (te seus
membros, ou por comissão sua, sobre asso ((lo de
fiscalização contábil, financeira, orçameii tíiia, 01 eIa ;(( )( a
e paI ri e (011 iai e sobre os resultados (te auditoria e 1 Ço
ieal izadits elo Órgão de qualquer dos Poderes ou (0(1 olaile
da a lii ii i(iSt ração indireta:

XIII aplicar ao responsável, em caso de ilegal olai le de
despesa ou irregularidade de contas, a sanção prevista em
lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa
proporcional ao dano causado ao erário;

XIV - examinar a legalidade de ato dos procedimentos
licitatórios, de modo especial dos editais, das atas de
julgamento e dos contratos celebrados:

XV - apreciar a legalidade, letimidade, economicidade
e razoabjlidade de contrato, convênio, ajuste ou
instrumento congênere que envolvam concessão, cessão,
doação ou permissão de qualquer natureza, a titulo oneroso
ou gratuito, de responsabilidade do Estado, por qualquer
de seus órgãos ou entidade da administração indireta:

XVI - estabelecer prazo para que o órgão ou eiit idade
torne as providências necessárias ao cumprimento da lei,
50 apurada ilegalidade;

XVII - sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado e comunicar a decisão à Assembléia Legislativa;

XVIII - representar ao Poder competente sobre
irregularidade ou abuso apurados;
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XIX - acompanhar e fiscalizar a aplicação das
disponibilidades de caixa do 'lèsouro Estadual no mercado
financeiro nacional (lo títulos públicos e privados de renda
fixa, e sobre ela emitir parecer para apreciação da Assembléia
Legislativa.

§ 1 1 - No caso de contrato, o ato de sustação será
praticado diretamente pela Assembléia legislativa, que, de
imediato, solicitará ao Poder competente a medida cabível.

§ 2° - Caso a medida a que se refere o parágrafo anterior
não seja efetivada no prazo de noventa dias, o Tribunal
decidirá a respeito.

Ç 3" - A decisão do Tribunal de que resulte imputação
de débito ou multa terá eficácia de título executivo.

§ 4° - O Tribunal encaminhará à Assembléia
Legislativa, trimestral e anualmente, relatórios de suas
atividades.

§ 5° - O Tribunal prestará contas à Assembléia
Legislativa.

§ 6° - Funcionará no Tribunal, na forma da lei, uma
Câmara de Licitação, à qual incumbirá apreciar
conclusivamente a matéria a que se refere o inciso XIV
deste artigo, cabendo recurso de sua decisão ao Plenário.

(Purdgrofo com redação dada pelam!. l'(10 Emenda à Consti-
tuição n 1 24, de 717/1997.)

Ari. 77 - O Tribunal de Contas, com sede na Capital do
Estado, é composto de sete Conselheiros e tem quadro
próprio de pessoal e jurisdição em todo o território do
Estado.

§ l - A lei disporá sobre a organização do Tribunal,
que poderá ser dividido em Câmaras, observado o disposto
no § 6° do artigo anterior e no § 2° deste artigo.

(Vide Lei Coniplumen$arn° 33, de 2816/1994.)

78



• (Ponigrofr regulanientado pela Lei Complemento.rn° 33. de 28/
6/1994.)
• (lkmlgrafo regulamentado pela Lei Complementar o0 57. de 291
1112000.)

§ 2° - Haverá urna câmara composta de três
Conselheiros, renovável anualmente, para o exercício
exclusivo da fiscalização financeira e orçamentária dos
Municípios.

§ 3 1 Ao Tribunal de Contas compete privativamente:
- elaborar seu Regimento Interno, por iniciativa de seu

Presidente, eleger seu órgão diretivo e organizar sua Secretaria;
II - submeter à Assembléia Legislativa projeto de lei

retal ivo a criação e extinção de cargo e a fixação de
velicinientos de seus niembros e dos servidores de sua
Secretaria, observados OS parâmetros estabelecidos na Lei
de Diretrizes Orçamentárias:

III - conceder licença, férias e outros afastamentos a
seus membros, aos seus servidores e aos que lhe forem
imediatamente vinculados.

§ 4°— Haverá um Mimiistrio Público junto ao Tribunal
de Contas, ao qual se al)Iic:aIn os princípios inslitucionais
(Ia unidade, da indivisihilidade e da independência
funcional e ao qual incumbe, na forma de lei
complementar, a guarda da lei e a fiscalização de sua
execução.

(Rrnígrufb ocrvscento(Io pelo art. 1° da EIIICIUIU à Constitui ço
n°69, de 2111212004.1

§ 51 O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
compõe-se de Procuradores, brasileiros, bacharéis em
Direito, aprovados em concurso público de provas e títulos
e nomeados pelo Governador do Estado, que também
escolherá e nomeará o seu Procurador-Geral dentre aqueles
indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos
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integrantes da carreira, para mandato de dois anos,
permitida urna recondução, na forma de li complementar.

fRrn's,grnfo acrescentado pelo art. 1 1 da Eniendu à Constituição
e 69. df'21!12/2004./

Art. 78 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas são
escolhidos dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes
requisitos:

mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos (li:' idade:

II -- idoneidade  moral e reputação ilibada:
III	notórios conhecimentos jurídicos, (:o1ltbeis,

e(;ol(oTIli())s, financeiros ou de a(lministraçf(c) pública; e
IV - tua is (16 dez anos de exercício de função ou de

efetiva a ti e idade profissional que exija nu os cnn ho:i 1 nau los
mencionados no inciso anterior.

It'I ii', ( .'on plenientarn" 3.3, de -m-6,
1" Os Conselheiros do Tribunal de Contas são

nomeados:
- dois pelo Governador do Estado, precedida a

nomeação de aprovação da Assembléia Legislativa; e
II - cinco pela Assembléia Legislativa.
§ 2' - Alternadamente, cabe ao Governador

uma e i Assemnldéia duas ou três vagas de Conselheiro.
3 » - tI UdS vagas a serem providas pelo

Governador, uma será preenchida por livre escolha. e a
outra, alteruiaclamnente, por Auditor e membro do
Ministério l'tihtic:o junto do Tribunal, por este indicados
elo lista triplico, segundo os critérios de uni gtiidade e
mereci 10011 lo.

§ 4" 0 Conselheiro do Tribunal de Contas tem as
mesmas garantias, prerrogativas, i rn 1)6(1 nue n los.
vencimentos e vantagens do Desemhargador e somente
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pode aposentar-se com as vantagens do cargo quando o
tiver exercido efetivamente por mais de cinco anos.

Ari. 79 - Os Auditores do Tribunal de Contas, em
número de sete, são nomeados pelo Governador do Estado,
depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa,
cumpridos os seguintes requisitos:

(cap,u eprimeim expressão "os mesmos dimitos"Lcn,tida Fio §
1' declamdog inconstitucionais em 51311997 - AI)!N 1.067.
Acórku, j'uhlicudo no Diário da Justiço em 21/1111997.)
- ter título de curso superior de Direito, Ciências

Econômicas, Ciências Contábeis ou Administração Pública;
II -- ter mais de cinco anos de exercício de função ou

ik eletiva atividade profissional que exijam os
conhecimentos cia formação mencionada no inciso
anterior;

III - ter idoneidade moral e reputação ilibada; e
IV - ter, no mínimo, trinta e, no máximo, sessenta e

cinco anos de idade na data da indicação.
k 1 1 - O Auditor tem os mesmos impedimentos e

garantias do Juiz de Direito de entrância mais elevada e,
quando em substituição a Conselheiro, os mesmos
direitos, garantias e impedimentos deste.

(1k, rãgmfo com redução dada pelo art. 1°da Emenda à Consti-
tuiçón n°63, de 191712004.)
2' - O Auditor somente pode aposentar-se com as

vantagens do cargo quando o tiver efetivamentete (cxerc;i cio,
no 't'ilciiiiat de Contas, por mais de cinco anos.

:t'' ( )s Au clii ores do Tribunal de Contas, elo ii ú ii curo
de quatro, sei/lo nomeados após aprovação em concurso
públi co  ii e provas e títulos, observada a ordemin de
classificação e os requisitos previstos na Lei Orgânica do
Tribunal de Contas.

(Porógmfo acrescentado pelo Gil. 21 do Emenda à Constituição
n°69. de 2111212004.)
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§ 4" - Sempre que ocorrer a vacância de cargo de
Auditor do Tribunal de Contas, será realizado concurso
público para seu provimento.

(Purágrofoacre.'ox'nioilo;xdo orf. 2° do Emendo à Constituição
n°69, de2l!i2!2004.)

§ 5° - O edital do concurso público a que se refere o
4° deste artigo será publicado no prazo de cento e oitenta
dias contados da ocorrência da vacância.

(Riaígnik auvscentodo pelo cri. 2° da Eniendu à Gonstituição
n°69. de 21/12/2004.)

Art. 80 - A Comissão Permanente a que se refere o art.
164 pode. diante de indício de despesa não autorizada,
ainda que sob a forma de investimento não programado
ou de subsídio não aprovado, solicitar à autoridade
responsável que, no prazo de cinco dias, preste os
esclarecimentos necessários.

§ 1° - Não prestados os esclarecimentos, ou
considerados insuficientes, a Comissão solicitará ao
Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a
matéria, tio prazo de trinta dias.

§ 2" - Se o Tribunal entender irregular a despesa, a
Comissão proporáà Assembléia Legislativa a sua sustação.

Art. 81 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
e as entidades da administração indireta manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de:

- avaliar o cumprimento das metas previstas nos
respectivos planos plurianuais e a execução dos programas
de governo e orçamentos:

11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial dos órgâos da administração direta
e das entidades da administração indireta, e da aplicação
de recursos públicos por entidade de direito privado:
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III - exercer o controle de operações de crédito, avais
e garantias e o de seus direitos e haveres;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional.

Parágrafo único - Os responsáveis Pelo controle
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal
de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 82- Qualquer cidadão, partido político, associação
legalmente constituída ou sindicato é parte legitima para,
na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade de
ato de agente público.

(Vide uns. 67u 72(10 Lei Complementar o" 33, de 28/6/1994).
Parágrafo único - A denúncia poderá ser feita, em

qualquer caso, à Assembléia Legislativa, ou, sobre assunto
da respectiva conll)etência, ao Ministério Público ou ao
Tribunal de Contas.

Seção II
Do Poder Executivo

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 83 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador
do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado.

Art. 84- A eleição do Governador 0(10 Vice-Governador
do Estado, para mandato de quatro anos, se realizará
noventa dias antes do término do mandato de seus
antecessores, e a posse ocorrerá no dia primeiro de janeiro
do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto
no art. 77 da Constituição da República.

Parágrafo único - Perderá o mandato o Governador do
Estado que assumir outro cargo ou função na administração
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pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de
concurso público e observado o disposto no art. 2t. 1. IV e V.

Art. 85 - A eleição do Governador do Estado importará,
para mandato correspondente, a do Vice-Governador com
ele registrado.

§ 1' O Vice-Governador substituirá o Governador
do Estado, no caso de impedimento. e lhe sucederá, no de
vaga.

2' O Vice-Governador, além de outras atribuições
que forem i:onleridas por lei compleineuutar, auxiliri
io ( ;O\PPOIHIOF tio Estado, sempre que por etc toiivocado
para missões especiais.

Ait. flti O (;ovtruiador co Vice-Governador do Estado
tornarão posse cm reunião da Assembléia 1,egisl ativa,
prestandodo o segiu lute compromisso: ''Prum ei o manter,Ler,
defender e cumprir a Constituição da República es do
Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo
mineiro e sustentar a integridade e a autonomia de Munas
Gerais."

Art. 87 - No caso de impedimento do Governador e do
Vice-Governador do Estado ou no de vacância dos
respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao
exercício do Governo o Presidente da Assembléia
Legislativa e o do Tribunal de Justiça.

1" Vagando os cargos de Governador e Vice-
Govtiu tal lor do Estado, far-se-á eleição noveii ia dias depois
de aberta a última vaga.

Ocorrendo a vacância nos últimos dois atuns do
mandato governamental, a eleição para 51111)05 OS largos
será feita trinta dias depois da última vaga. ruela Assenuldóia
Legislativa, na forma de lei complementar.

§ 3" - Em qualquer dos casos. os eleitos deverão
completar o período de seus antecessores.
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Art. 88 - Se, decorridos dez dias da data fixada para a
posse, o Governador ou o Vice-Governador do Estado,
salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo,
este será declarado vago.

Art. 89 - O Governador residirá na Capital do Estado e
não poderá, sem autorização da Assembléia Legislativa,
ausentar-se do Estado por mais de quinze dias
consecutivos, sob pena de perder o cargo.

Parágrafo úui(;o -O Governador e o Vice-Governador
do Estado, no 11(1 da posse e ao término do mandato,
farão declaração publica de seus bens, em cartório de títulos
e documentos, sol) pana de responsabilidade.

Subseção ti
Das Atribuições do Governador do Estado

Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do
Estado:

- nomear e exonerar o Secretário de Estado;
II - exercer, cmii o auxílio dos Secretários de Estado,

a direção superior do Poder Executivo;
III - prover e extinguir os cargos públicos do Poder

Executivo, observado o disposto nesta Constituição;
IV - prover os cargos de direção ou administração

superior das autarquias e fundações públicas;
V - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos

previstos nesta Constituição;
VI - fu o da um itt ar os projetos de Lei que remeter à

Assembléia Legislativa;
VII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e,

para sua fiel execução, expedir decretos e regulamentos;
VIU - vetar proposições de lei, total ou parcialmente;
IX -elaborar leis delegadas;
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X - remeter mensagem e planos de governo à
Assembléia Legislativa, quando da reunião inaugural da
sessão legislativa ordinária, expondo a situação do Estado;

Xl - enviar à Assembléia Legislativa o plano plurianual
de ação governamental. o projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e as propostas de orçamento, previstos
nesta Constituição:

XII - prestar, anualmente, à Assembléia Legislativa,
dentro de sessenta dias da abertura da sessão legislativa
ordinária, as contas referentes ao exercício anterior:

Xlii - extinguir cargo desiiecessãrio, desde que vago ou
ocupado por servidor público não estável, na forma da lei;

XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo;

XV -- decretar intervenção em Município e nomear
Interventor;

XVI - celebrar convénio com entidade de direito
público ou privado, observado o disposto no art. 62, XXV:

(Expressão —obspnodo o disposto no (1rt. 62. XXV" dechinidu
i,JGOflst jIt,ots,l cio 7.18.-'1997 - ADIN 165. Acónlüopublicoilo tio
Diário iiii justiço cm 2619/J997.)

XVII - conferir condecoração e distinção honoríficas;
XVIII - contrair empréstimo externo ou interno e

fazer operação ou acordo externo de qualquer natureza,
após autorização da Assembléia Legislativa, observados
os parâmetros de endividamento regulados em lei, dentro
dos princípios da Constituição tia República:

XIX - solicitar intervenção federal, ressalvado o
disposto nesta Constituição:

XX-snvocarextraordinariamentea Assembléia lslativa;
XXI --apresentar ao órgão federal competente o plano

de aplicação dos créditos concedidos pela União, a título
de auxílio, e prestar as contas respectivas;



XXII prover um quinto dos lugares dos Tribunais
do Estado, observado o disposto no art. 94 e seu parágrafo
(Ia Constituição da República;

XXIII - nomear Conselheiros e os Auditores do
Tribunal de Contas e os Juízes do Tribunal de Justiça
Militar, nos termos desta Constituição;

XXIV - nomear dois dos membros do Conselho de
Governo, a que se refere o inciso V do art 94;

XXV - exercer (1 comando superior da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar, promover seus oficiais e
loincá-los para os cargos que lhes são ri va ti vos;

(Inciso com n'doção dado pelo mi. 4" da Emenda à Constituição
n" 39, de 2/6/1999. /

XXVI - nomear o Procurador-Geral de Justiça, o
Advogado-Geral do Estado e o Defensor Público Geral,
nos termos desta Constituição;

• (Inciso com redação dada pelo aol. 2" da Emenda à Constituição
n" 56, de 111712003.)

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta
Constituição.

XXVIII - relevar, atenuar ou anular penalidades
administrativas impostas a servidores civis e a militares
do Estado, quando julgar conveniente.

• (Inciso ocrescentado pelo aol. 40 da Emendo à Constituição n°
39, de 21611999.)

Subseção III
Da Responsabilidade do Governador do Estado

Art. 91 São cri lues (te responsabilidade os atos do
Governador do Estado que atentem contra a Constituição
da República, esta Constituição e, especialmente, contra:
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I - a existência (L3 União:
11 - o livre :xercicio do Poder Legislativo, do Poder

Judiciário e do Ministério Público, cio tiiiião e do Estado:
III - o exercido dos direitos políticos, individuais,

coletivos e sociais:
IV - a segurança interna do País e do Estado:
V - a probidade na administração:
Vi - a lei orçamentaria:
VII - o cunipriniento das leis e das decisões judiciais.
§ 1°— Os crimes de que trata este artigo são definidos

em lei federal especial, que estabelece as normas de
processo e julganionto.

2° - É perniitido a todo cidadão denunciar o
Governador perante a Assembléia Legislativa por crime de
responsabi 1 icl:u li'.

3 - Nus crimes de responsabilidade. o Governador
do Estado será scitinielido a processo e julganiento peraiite
a Assembléia l •cgislat iva, se admitida a acusação por (leis
terços dc ;cos oceicibros.

Art. 92 - O Governador do Estado será submetido a
processo e juulgattitnto perante o Superior Tribunal de
Justiça, nos crimes comuns.

§ 1° - O Governador será suspenso de suas funções:
- nos (:riicu,s comuns, se recebida a denúncia nu a

queixa pelo Superior 'l'rihunal de Justiça: e
II - nos cri icies (lo responsahil icliiul e.s o admitida a

acusação e instaurado o processo, pula Assembléia
Legislativa.

§ 2°_ Na hipótese cio inciso II do parágrato anterior, se
o julgamento não estiver concluído no prazo de cento e
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oitenta dias, cessará o afastamento do Governador do
Estado, sem prejuízo do regulai jr .'uiniento do
processo.

§ 3°- Enquanto 11() sobrevier sei ii (O IÇO i:ondenatória,
nos crimes comuns, o Governador não estará sujeito a
prisão.

(Porágnifo doe/(jnido izwonstituçionul cio 1911011995 -ILDIN
1.018. Acórdão publicado no Diário da Justiça em 1711111995e
republicado em 24!1 111995.)

§ 40 - O Governador não pode, na vigência de seu
mandato, ser responsabilizado por ato estranho ao
exercício de suas funções.

(.rdgmfo declarado inconstitucional cm 19/1011995 -ADIN
1. 0 18. .4 cá islão publicado no Diário do Justiça cm 17/11/7995 e
republicado r'ni 24/11/1995.)

Subseção IV
Do Secretário de Estado

Art. 93 - O Secn'Iário de Estado ser/i escolhido dentre
brasileiros nia ii ais de e um anos (lo idade no exercício
dos direitos políticos.

§ 10_ Compete ao Secretário de Estado, além de outras
atribuições conferidas em lei:

- exercer a orientação, coordenação e supervisão dos
órgãos de sua Secretaria e das entidades da administração
indireta a ela vinculadas:

II - referendar ato e decreto do Governador;
III - expedir instruções para a execução de lei, decreto

e regulamento
IV - apresentar ao Governador do Estado relatório

anual de sua gestão, que será publicado no órgão oficial do
Estado;

V - comparecerá Assembléia Legislativa, nos casos e
tiara os fins indicados nesta Constituição;
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Vi - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe
forem outorgadas ou delegadas pelo Governador rio Estado.

§ 2 Nos crimes comuns e nos de responsabdidade,
o Secretário será processado e julgado pelo Tribunal de
Justiça e. nos de responsabilidade conexos com os do
Governador do Estado, pela Assembléia Legislativa.

3° - O Secretário de Estado está sujeito aos mesmos
impedimentos do Deputado Estadual, ressalvado o
exercício de um cargo de magistério.

Subseção V
Do Conselho (II) Governo

ArI ¶14 - ( ) Conselho de Governo é o urgao superior de
consulta do Governador do Estado, sob sua presidência. e
dele participam:ipam:

- o Vice-Governador do Estado:
II - o Presidente da Assembléia Legislativa;
III - os lideres da maioria e da minoria na Assembléia

Legislativa;
IV - o Secretário de Estado da Justiça:
V - seis cidadãos brasileiros na t os, (:r)nm nia is de trinta

e cinco anos de idade. dois dos mtiia;s mioomoailus pelo
(;ovmriiador do Estado e quatro eleitos petii Assemntiléia
legislativa, todos com mandato de dois anos, vedada a
recondução.

Art . 95 - Compete ar) Cotiselimo pronunciar-se sobro
questões relevantes suscitarias imolo Governo Estadual,
incluídos a estabilidade das instituições e os problemas
emergentes de grave complexidade e implicações sociais.

Parágrafo único - À lei regulará a organização e o
funcionamento do Conselho.
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Seção III
1)o Poder Judiciário

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 96 - São órgãos do Poder Judiciário:
1 - o Tribunal de Justiça;
II - (Revogado pelo art. 50 da Emenda à Constituição

n' 63, de 19/7/2004,)
Dispositivo no'ogado:

"li - os 'lhhunois de Alçada;"

iii o Tribunal e os Conselhos de Justiça Militar;
IV -- os Tribunais cio Júri;
V - os Juizes de Direito:
VI - os Juizados Especiais.

(Vide Lei Complementar 0040. de 24/1 1/1995.)

Art. 97 - Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia
administrativa e financeira.

Parágrafo único - Quando o regular exercício das
funções do Poder Judiciário for impedido pela não-
satisfação oportuna das dotações que lhe correspondam,
caberá ao Tribunal de Justiça, pela maioria de seus
membros, solicitar ao Supremo Tribunal Federal
intervenção  da União cio Estado.

Art, 98-Compete ao Tribunal de Justiça a iui(:iahiva da
Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Es lado e de
suas alterações, observados os seguintes princípios:

• (Vide lei (.'omplemenlor n" 38. de 131211995,)

• (Vide Lei (:o,nplementorno 59, de 181112001.)

1 - ingresso na carreira, cujo cargo inicial é o de Juiz
Substituto, mediante concurso público de provas e títulos.
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coco a participação da Ordem elos Advogados do Brasil,
Seção do Estado de Minas Gerais, em todas as suas fases,
obedecendo-se, nas nomeações, a ordem de classificação:

II - promoção de entrância para entrância, por
antigüidade e merecimento, alternadamente, observado o
seguinte:

a) na apuração da antigüidade, o Tribunal de Justiça
poderá recusai' o Juiz mais antigo pelo voto motivado de
dois terços de seus membros, conforme procedimento
próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos
de exercício na respectiva entrância, desde que integre o
Juiz a primeira quinta parte da lista de antigüidade desta,
salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o
lugar vago;

C) a promoção por merecimento, atendido o disposto
na alínea anterior, resultará de lista tríplice organizada pelo
Tribunal de Justiça, composta pelos nomes mais votados
dentre os que tenham obtido maioria de votos dos
membros do órgão, e se procederá, para alcançá-la, a até
rês votações, exa ccli nados. ccci primeiro ]ligar, os

remanescentes de lista anterior:tenor:
(1) adotar-se-ao como critérios de aferição do

merecimento a presteza e a segurança no exercício da
jurisdição, a treqicêcicia e o aproveitamento ccci cursos de
aperfeiçoamento reconhecidos e o fu ciciona mico Lo regular
dos serviços judiciais na comarca:

(!) é obrigatória a promoção do Juiz que figure por três
vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de
nierec:iuiento;

ti o juiz  clã o poderá ser promovido ou cem ovi d o
enquanto houver processo paralisado, pendente de
despacho, decisão ou sentença de sua competência;
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III - o acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de
Justiça Militar far-se-á alternadamente por antigüidade e
merecimento, apurados, respectivamente, entre os Juizes
de Direito da entrância mais elevada e entre os Juizes
Auditores;

(Inciso com itidaçdo dada pelo alt 2"da Emendo à Constituição
n" 63, de 191712004.)

IV - instituição de cursos oficiais de preparação e
aperfeiçoamento tio magistrados como requisitos para
ingresso e )l()lIU)Çi() na carreira;

V --a aposentadoriatadoria com venci men t OS 
integrais é

compulsória  tor invalidez, ou aos setenta tinos tio idade. O

facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de
efetivo exercício najudicatura;

VI - o Juiz titular residirá na respectiva comarca;
VII - a criação ou restauração de comarca ou vara

importará a previsão das respectivas estruturas
administrativa, judiciária, notarial e de registro definidas
na Lei de Organização e Divisão Judiciárias;

VIII - o ato de remoção, disponibilidade ou
aposentadoria de magistrado, por interesse público,
fundar-se-á em decisão, pelo voto de dois terços do
Tribunal de Justiça, assegurada ampla defesa;

IX todos os julgamentos dos órgãos (10 Poder
Jii(iil;Iiiti serão públicos, e, todas as decisões,
Ititit It til oh ladas, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o
interesso público o exigir, limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados,
OU solmiemil O ti estes;

X - as decisões administrativas dos tribunais serão
motivadas, e, as disciplinares, tomadas pelo voto da maioria
de seus membros, ou do órgão especial, se houver;
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XI - nos tribunais com número superior a vinte e
cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial,
com o mínimo de onze e o máximo cio vinte e cinco
membros, para o exercício das atribuições administrativas
e jurisdicionais da competência cio tribuna) pleno.

Parágrafo único - Para o acesso ao Tribunal de Justiça, a
última entrância, prevista no inciso III (leste artigo, será
integrada pelos Juizes (te Direito titulares de varas do juizado
comum e pelos Juizes Auxiliares da Comarca de Belo
Horizonte.

(Rnúgnifo uc,scentado pelo crI. 21 do Emenda à Constiluição
n" 63. k 1917/2004.)

Art. 99 - Um quinto dos lugares dos tribunais de
segundo grau será composto de membros do Ministério
Público com mais de dez anos de carreira e de advogados
de notório saber jurídico e cio reputação ilibada, com mais
de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados
pelos órgãos de representação das respectivas classes em
lista sêxtupla.

Parágrafo único - Recebidas as indicações. o 'Fribunal
de Justiça formará lista tríplice e a enviará ao Governador
do Estado, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá
um de seus integrantes para nomeação.

• (ikmz(grofo com mdoção dada pelo art. ?da Emendo à Consti-
tuição 0 63, de 19/712004.)

Ari. 100 - São garantias cio Magistrado:
- vitaliciedade, adquirida:

a) pelos Juízes nomeados para os tribunais de segundo
grau. a partir da posse:

b) pelos magistrados de carreira, após (leis anos de
exercício no cargo:

ti - inamovibilidade, salvo a remoção conpulsória,
por motivo de interesse ptmhho, ou a movimentação cio
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Juiz de uma para outra vara da mesma comarca, se o
interesse da prestação jurisdicional o recomendar,
observado o inciso VIII do art. 98:

III - irredutibil idade de vencimentos, na forma da
Constituição da República.

§ 10 - O magistrado vitalício somente perderá o cargo
em decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

§ 2- O 'l'ribunal de Justiça poderá, pelo voto cia maioria
de seus membros e assegurada ampla defesa, por ato ou
por omissão ocorridos durante o biênio do estágio, decidir
pela exoneração (lO magistrado cio carreira:

- lua iii lesta moo te negligente no cumpri meu tu dos
deveres do cargo:

II - de procedimento incompatível com a dignidade, a
honra e o decoro das suas funções: ou

III - de insuficiente capacidade de trabalho ou cujo
proceder funcional seja incompatível com o bom
desempenho das atividades do Poder Judiciário.

§ 30 - Dar-se-á exoneração, com automático
afastamento das funções, ainda que o ato respectivo seja
publicado após o biênio.

§ 40 - Em caso de extinção da comarca ou mudança
de sede do juízo, será facultado ao magistrado remover-se
pala outra comarca de igual entráncia, ou obter a
(1 iSJ)Ofl ti ti chulo com vencimentos integrais até seu
al)ruVoitaimiontc) na magistratura.

Art. tO t ( )s vencimentos do magistrado serão fixados
como diferença nao superior a dez por comi lo de uma para
outra das co t egurias da carreira, não podendo exceder, a
qualquer título, os de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

1' Os vencimentos do Desembargador, excluídas as
vantagens de caráter pessoal, manterão sempre a
equivalência resultante do disposto nos arts. 24, § 10. e 32.
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§ 2'- Alterada a remuneração dos membros dos demais
Poderes, o Tribunal de Justiça proporá à Assembléia
Legislativa o reajustamento dos vencimentos do
magistrado, observado o disposto neste artigo.

3 - O magistrado se sujeita aos impostos gerais,
inclusive o de renda, aos extraordinários e aos descontos
fixados em lei, observada a is000mia com os membros
dos demais Poderes.

§ 40 - Os proventos do magistrado na inatividade
serão pagos na mesma data e revistos segundo os mesmos
índices dos vencimentos cio magistrado em atividade.

5° - Em caso de morte cio magistrado, ativo ou
inativo, é assegurado o benefício (te pensão correspondente
à totalidade da remuneração ou proventos, observado o
disposto no parágrafo anterior.

Art. 102 - Ao magistrado é vedado:
- exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo

ou função, salvo uma de magistério;
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou

participação em processo;
tIl - dedicar-se a atividade político-partidária.

Art. 103 - Compete privativamente:
- aos tribunais de segundo grau:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes e dispondo
sobre a competência e o funcionamento cios respectivos
órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias, seus serviços auxiliares e
os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo
exercício da atividade correicional respectiva;
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c) Prover, por concurso público de provas, ou de provas
e títulos, os cargos necessários à administração (la Justiça,
exceto os de confiança assim definidos em lei; e

d) conceder licença, férias e outros afastamentos a
seus membros e aos juizes e servidores que lhes forem
imediatamente vinculados.

ti - ao Tribunal de Justiça:
a) prover os cargos de juiz de carreira da respectiva

jurisdição;
b) (:x1)cd ir decisão normativa em matéria

d mi n isi ativa de economia interna do Poder Ji 1(1 rio,
ressalvada a autonomia administrativa do 'l'iilntiial de
Justiça Militar:

AIíneu rvni rudaçcio (lada pelo ah. )0 da Enu ,lu , ( unslflui-
çõ() 0063, de 191712004.)

c) por iniciativa de seu Presidente, elaborar o Regimento
Interno e organizar sua Secretaria e os serviços auxiliares, e
os dos juízos que lhe forem vinculados.

Parágrafo único - Para a eleição a que se refere a alínea
a do inciso 1, terão direito a voto todos os membros do
Tribunal.

Art. 104 Compete privativamente ao Tribunal de
Justiça propor ao Poder Legislativo, observadas as
limitações desta Constituição:

a alteração do número (te seus nIcI((l)ros o dos
nieiiibios dos tribunais inferiores;

II - a criação e a extinção rIo cargo e a fixação (10
vencimentos de seus membros, dos Juizes, uicl usive dos
tribunais inferiores, mios serviços auxiliares e os dos juízos
que lhes forem vinculados;

111 - a criação ou a extinção dos tribunais inferiores;
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IV - a reviste) da organização e da divisão judiciárias.
bienalmente;

V - a criação de novas varas.

Subseção li
Do Tribunal de Justiça

Art. 105 - () Tribunal de lusi iça. curti jurisdição em
todo o Estado a sede na Capital, compor-se-á de
desembargadores cm número fixado em lei de sua iniciativa.
com competência definida nesta Constituição e na legislação
pertinente.

• (Vide Lei (]o stplenmentorn° 32, de 20/5/1094.)
• (yidi ii (:rr,:i;JkI;rtcirno 38. da 1312/1995.)
• (Vide Lei (:orirpl znenkrrn 59. de 18/1/2001.)

Art. 106 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição:

- processar (! julgar originariamunte, ressalvada a
competência das j ustiças especializadas:

a) o Vice-Governador do Estado. o Deputado Estadual,
o Advogado-Geral1 lo Es t a(io e o Procurador-Geral de
Justiça, nos (:ritrlr:s :uiiitllls:

• (Alí,iaa raio a I: ia diria pala zrt. :r Ii Era. niz a Constitui-
ção ri Se. ri.. 1772003.)

b) o Secretário do Estado, ressalvado n disposto no 2°
do art. 93. os luízes do Tribunal de Justiça Militar, os Juizes
ila Direito, os iimenihros do Ministério Público, o

o ni anda itt -( eral da Polícia Militar o do Corpo de
Bombeiros Militar a os Prefeitos Municipais, nos crimes
orno ns e rios de responsabilidade:

• jAiín.ra rui i.'.Iiçi lida pai nt r 1: l/,ri.'ri(lri ) Constitui-
ção n (ii. 1. Ji) 72004.)

c) o mandado de segurança contra ato do Governador
do Estado, da Mesa e da Presidéncia da Assembléia
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Legislativa. tio próprio Tribunal ou (te seus órgãos diretivos
e colegiailos, de juiz de Direito, nas causas de sua
competência recursal, de Secretário de Estado, (lo Presidente
(lo Tribunal (le Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do
Advogado-(;eral do Estado e contra ato da Presidência de
Câmara Municipal ou de suas comissões, quando se tratar
de processo (te perda de mandato de Prefeito;

(AJizus, conc rodo çõo dado polo o,t. 1° da Enw:cda à Constitui-
ÇÕO n°58, de 1812212003.)

d) hobeas-corpus, nos processos cujos recursos forem
de sua competência ou quando o coator ou paciente for
autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição;

e) hobeas-dota, contra ato de autoridade diretamente
sujeita à sua jurisdição;

fl mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulanientadora for atribuição (tc órgão, de entidade ou
de autoridade estadual da administração direta ou indireta;

g) ação rescisória de julgado seu e revisão criminal em
processo de sua competência;

h) ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estaduais em face desta Constituição, ou
municipais, em face desta e da Constituição (Ia República; e

(Expressão "e do Cozcstitoição do Rcpü!diucc doe/orado
inconstitucional em 12/2/2003 - ADIN 508. A mico, jncHicado
no Diário do Justiça em 231512003.)

i) conflito de competência entre juízes de Direito, em
matéria de sua competência recursai;

j) as causas e os conflitos entre o Estado e os
municípios, entre estes e e itt re as respectivas cii t idades
da administração indireta.

• Ahi,ccsc acrescentado polo ou Ida Emendo O Constituição n°
38, do 72 1999.)

II - julgar, cru grau de recurso as causas decididas em
primeira instância, ressalvadas as de competência de
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Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça Militar ou de órgãos
recursais dos juizados especiais;

[ln(:i.u, aol n'luçYu dada pelo alt ido Emendou ConsUiuiçõo
o 63. de 10i7!2004. /

111 - solicitar a iii ti !'venção no Estado e em Município,
nos casos previstos nesta e na Constituição da República.

§ jO_ IRevogado pelo art. 5" da Emenda à Constituição
ti 63, de 19!7/2004.)

" 1° — Nos casos d( (:o!iuuu OU Coflt,rIí,J( lui uniu' (JÇÔes de com-

2' 

do 'lJiãuouhleJzustiça edo 'th/nuiu/du'Alçu,da, pmrrogor'
.'io'á (ido j,iiiiiiii.u, (1 11i05iiiO OcOauJn(J(1 qu.su:ulo, uni nioténajs'nul,
houi'erulu'su/uis'ote;oçuiu paro criulzu' iii.' uu,nj,etinrIa (lo últinii,.

§ 2° - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça
expedir ato de nomeação, remoção. promoção,
disponibiliiladu• e .iposeritadoria de magistrado de carreira
da respectiva jurisdição.

Subseção 111
I)ns 'flibunais de Alçada

Ari. 107-(Revogado pelo art, 5 da Entenda i'k Constituição
o' 113, de 19/7/2004.)

• Dispas iti;v ruo..'oIo:
107- (Is lhbuuuais de Alçada (crOa o jurisdição. a sede e os

Juizes que o lei ile(oninnar
Art. 108- (Revogado pelo art. 50 da Emenda à Constituição

e' 63, de 19/7/2004.)
• Dispositivo ,y'vo'udo:
Ait 208 - (:onijcw aos ihi unais de Alçado:
1 -puocu'ssuurr juIu,'arongínononmu'nzm•:
a) niondujuluu di sugonniça e habeos-eorpus uvunuu ah e decisão de
Juiz de prirneim insfáncio. deade que ruslw.*unodos com musa cujo
julgamento, i'i,i grua de reculso, seja do suo uinnpetoncio;
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à) oÇ'ão n'scisói*s (k julgado seu e revisão criniinalcni pii '( V.SS° (10
SUO co:nJ)etdnciu;

11 -julgarem grou do 1550050 000SO não (htfl1)lhkkl expirssunfenW
à competência do flibunal de Justiça ou o Órgão recursol dos
juizados CSJX?CUIiS."

Subseção IV
Da Justiça Militar

Art. 109 - A Justiça Militar é constituída, em primeiro
grau, pelos Conselhos de justiça e, em segundo. pelo
Tribunal de Justiça Militar.

Art. 110 - O Tribunal de justiça Militar, com sede na
Capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-
se de juízes Oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juizes civis,
em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão
Judiciárias, excedendo o número de juizes Oficiais ao de
juizes civis em uma unidade.

• (Gaput com redação dada pelo art. 6° do Emenda à Constituição
n°39, de 21611999.)
• (Vide Lei Complenientorn° 38, de 131211995.)
• (Vide Lei Com plementarn° 59, de 181112001.)

§ V - Os juizes Oficiais da ativa e os integrantes do quinto
constitucional serão nomeados por ato do Governador do
Estado, obedecendo-se a regra do art. 99.

§ 20 - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz
Auditor gozam, respectivamente, dos mesmos direitos e
vantagens do Desembargador e do Juiz de Direito de
entrância mais elevada e sujeitam-se às mesmas vedações.

• (lkirágmfo com redação dada pelo ait 3" do Emendo à Consti-
tuição n" 63. de 191712004.)

§ 3° - Os vencimentos do Juiz do Tribunal de Justiça
Militar e do Juiz Auditor serão fixados em lei, observado o
disposto no inciso V do art. 93 da Constituição da República.
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• (hirógrafo acrescentado pelu ai 3 da Emenda A Coa shtuiç io
a" 63, de 79/712004.1

Art. 111 -Compete i Justiça Militar processar e julgar o
policial militar e o ho,nlsuiro militar em crime militar definido
em lei, e ao Tribunal (te Justiça Militar, decidirsobre a perda
do posto e da patente de oficial e da graduação de praça.

• (Artigo com mdoça ludo ji.'!o oti, ti" da Ei onda a ( .' u,tiftnçau
n 39, de 2/6/19(15) /

Subseção V
Do Tribunal do Júri

Art. 112 - Em cada comarca funcionarã pela menos
um Tribunal do Júri, com a composição e a urganizaçãu
que a lei federal determinar, assegurados o sigilo das votações,
a plen it tide da defesa e a soberania dos vereditos, e com
:oii)j jet úncia para julgar os (riu es dolosos contra a vicia.

Stchseçao VI
1)o Juiz de Direito

Art. 113 -0 uiz de Direito exerce a jurisdição comum
estadual de primeiro grau e integra a carreira da magistratura
lias comarcas e juízos e coni a competência que a Lei de

Organização e Divisão Judiciárias determinar.
• (Vide Lei Cornplcmcntur ir' 38. de 13/211995.)
• (Vide lei Coznjilenuaiha o" :i9, de 16/1/2001.)

Parágrafo uni(:<> -- ( ;On)pete ao Juiz (li- Direito julgar
mandado de i 113(1 Ução quando a ijorina regu lameii tadora
for atribuição do Prefeito, da Cãniara Municipal 0(1 de sua
Mesa Diretora, ou de autarquia ou fundação pública
municipais.

Art. 114 - Para conhecer e julgar conflito fundiário,
será, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, designado
Juiz de entrãncia especial. Com competência exclusiva para
questão agrária.
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Parágrafo único - Sempre que necessário àeficiente
prestação jurisdicional, o juiz se fará presente no local do litígio.

Art. 115 - O Tribunal de Justiça avaliará,
periodicamente, as comarcas e o volume dos trabalhos
forenses e proporá, se necessário, a reavaliação das
entráncias e a criação de novas varas.

Subseção VII
Dos Juizados Especiais

Art. 116 A competência e a composição dos juizados
especiais, inclusive dos órgãos de julgamento de seus
recursos, serão determinadas na Lei de Organização e
Divisão J Ltd k iá rias, observado o disposto no art. 98. 1 da
Constituição da R01)ública, e, no que couber, no inciso
VII do art. 98 (lesta Constituição.

• (Vide Lei (,ornplernentarn° 40, de 24/12/2995.)
• (Vide Lei Complernentarn° 46, de 2311212996.)
• (Vide Lei Conph'nzentarn 59, de 18/1/2001.)

Subseção VIII
Da Justiça de Paz

Art. 117 - A lei disporá sobre a Justiça de Paz,
remunerada, composta de cidadãos eleitos Pelo voto direto.
universal e secreto, com mandato de quatro anos e
competência para celebrar casamento, verificar, de ofício
ou em face de impugnação apresentada, o processo de
Inib iii tação e exercer atribuições concilia tóri as, selo 1 aFã ter
LI risd icio nal , além de outras previstas na legislação.

• (Vide lei (.'nmmp/enlerltur e' 59, de 18/1/2001.)
Parágrafo único - A eleição do juiz de Paz, observado

o sistema majoritário e a coincidência colo as eleições
municipais, será disciplinada na lei.

• frtriigo regularnen lado pela Lei n' 13454, de 221112000.1
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Stileçacc IX
Do Controle de Constit,(:ionaIidade

Art. 118 - São partes legiticicas para propor ação direta
te cnc:oiistitucionalidade (li, lei nu ato normativo estadual

011 cccciuic:ipal, 011% íac.e desta (:niislituii,:ão:
1 -- o Governador do Esi ac lo:
II - a Mesa da Asseiiihhdij:
III - o Procurador-Geral de Justiça;
IV - o Prefeito ou a Mesa da Câmara Municipal:
V - o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil.

Seção do Estado de Minas Gerais:
VI - partido político legal iccente instituído:
Vil entidadesindital etc dec ia' enni base territorial noEstu lu.
§ 1'— Aplica-se o disposto 114,510 artigo à ação direta de

iiicuicslitcicio-nalidítde de lei ccci ato iioriciativu niuccic:ipiil
&,iic lace da Constituição da Repéhlica.

• (éx;ncasão Oc?l/(ICL li, 1. II5IJtliiÇcce/cc !*qcilcJscc'decIcsrcccIc:
iticccntitucu,iuiIvni 12/2/2003 -A1)IN SUS. itc;Ósslõopulclicucio
ice Diário do lusoço eccc .?35/21103,/
• 1rxpzrssão rnfoec' do (.o:cslitciiçõn da !1epúbIic"di.I2rnda
inccc,cstliciciozcul ccci 12'22(n5I - ,ifl\ 699. Acór'iãopulclicudec
00 Morio do Justiça •iii 1(320034

§ 2' - O Procurador-t i,r,cI de Justiça será ouvido,
previamente. nas ações cli retas dc' inconstitucional idade.

§ X' - Declarada a iccc:unslitciciuccaliclade. a doeis/ei será
c:occcccuicadaà Assembléia legislativa ou àCãmara Mccccic:ilcal.

§ 4' - Reconhecida a inconstitucionalidade por
omissão de medida para tornar efetiva norma desta
Constituição, a decisão será comunicada ao Poder
competente para adoção das providências necessárias à
prática do ato ou inicio do processo legislativo, e, em se
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tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta
dias, Sob pena de responsabilidade.

§ 50 - Quando o Tribunal de Justiça apreciar a
inconstitucionalidade, em tese, (lo norma legal ou ato
normal ivo estadual, citará, previamente. o Advogado-Geral
do l'st alio e o Procu rador-( era l da Assembléia Legisl ali \'a,
( 1 (10 defenderão o ato (01 texto illlpugna(lO. ou, no C85() de
norma legal ou ato ioorinal Ivo) loltInicipal. o Prefeito e o
Presidente da Câmara Municipal, l)af)l a mesma finalidade.

Iftini1,'rufo Com duçoio dmhi jw.!o ozt 4" da Emenda o (nist,.
IUiÇú() 1?" 56. de 117/2003.)

6°— Somente pelo voto da maioria de seus membros
ou do seu órgão especial poderão os Tribunais declarar
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou
municipal, incidenlalmenle ml loto)) objeto de ação direta.

l\I

Das Funções I'ssen(:iais à Justiça

Sul 0(1,0) 1
Do Ministério Público

• (t 'elo 1_ei Complementaz ri 34. te' 12 9/1994.)
• (Vide Lei Contplementorn° 61, de 121712001.)
• (Vide Lei Complementar n°67, de 22/1/2003.)
• (Vid(> Lei Complementar o" 80. de 9/8/2004.)

Art. 119 - O Minislório) Público é instituição
PerIllat)eflte, oisseno:ial à llunçã() jlIl'is(ticional do Estado, a
((O; iticunibe a defesa da ordem jurídica, (10 regime
deniocrát 0:0 e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.

Parágrafo único - São princípios institucionais do
Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.
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Art. 120 - São funções institucionais do Ministério
Público:

- promover. privativamente, a ação penal pública, na
forma da lei;

Ii - zelar peio efetivo respeito dos Poderes Públicos e
(los serviços de reievãncia pública aos direitos
constitucionalmente assegurados, promovendo as
medidas necessárias à sua garantia:

III - promover inquérito civil e ação civil pública, para
a proteção do Ital ri niõn io público e sotia, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos:

IV - promover ação de im:oiisiittit:iuualidade ou
representação para o fim de intervenção do Estado em
Município, tios casos previstos nesta Constituição:

- expedir notificação nos prtt(.IdimentoS
administrativos de sua competõncia, requisitando
informação e documento para instrui-los, na forma da lei
cotiiplenwntar respectiva:

Vi - exert:er ti t:uut tolo externo tia ai ividade policial,
na forma da lei cortipleinentar respet:tiva:

VII - requisitar diligência investigatória e instauração
(te inquérito policial. indicados os fundamentos jurídicos
(Ir SUaS manifestações processuais:

VIII - exercer outras  funções que lhe forem conferidas,
desde que compatíveis com sua finalidade, vedada a
representação juilit:iai e a t:onstilturia jtiritlica de entidade
pública.

Art. 121 - Ablui das funções previstas na Constituição
(la República e nas leis, incumbe ai> Ministério Público.
nos termos de sua lei complementar:

• (Vide Lei Coo çulrnlentarnb 34, de 12.19,`1994.)
• (Vide Lei (:u>ziip/cznezi(urn' i, de 121212001.)
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- exercer a fiscalização de estabelecimento prisional
ou que abrigue idoso, menor, incapaz ou portador de
deficiência;

11 - participar de organismo estatal de defesa do meio
ambiente, do consumidor, de política penal e penitenciária
e de outros afetos à sua área de atuação.

Art. 122 - Ao Ministério Público é assegurada
autonomia funcional, administrativa e financeira,
cabendo-lhe, especialmente:

• (Vide Lei Complementar ti" 34, de l291994.)
• (Vide Lei Complementar n" 61. de 1272001.)

- propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de
seus cargos e serviços auxiliares e a fixação dos
vencimentos de seus membros e servidores;

• (Inciso declarado constilocimu:l em 301311995 - ADIN 153.
Acórdão publicado no Dibrio do Justiça em 211912001.)

II - expedir, nos termos (testa Constituição, ato de
provimento de cargo inicial do carreira e dos serviços
auxiliares, de promoção, de remoção, de readmissão e de
reversão;

Ill - editar ato de aposentadoria, exoneração, demissão
e outros que importem vacância de cargo de carreira ou
dos serviços auxiliares;

IV - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares
das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

V - elaborar regimentolo interno.
lirágrafo único - Os atos de que tratam os incisos t, II

e III são da competência cio Procurador-Geral de Justiça.
Art. 123 - O Ministério Público Estadual é exercido:

- pelo Procurador-Geral de Justiça;
II - pelos Procuradores de Justiça;
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III - pelos Promotores de Justiça.
§ 1 1 -Os nie'iielcros do Mínistrio Público, em exercício,

que gozem de vitaliciedade, formarão lista 1 ri1)! ice entre os
Procuradores dc Justiça de categoria mais elevada, na forma
da lei complemeiclar. para escolha de seu Procurador-Geral,
que será nomeado pelo Governador do Estado para
mandato de dois anos, permitida uma recondução,
observado o mesmo procedimento.

• (Pozo3nJ/, n,e.'cilorieenlado pela Lei Co,,ip/err,e,clar o' 21. de
2719!199)./
• (Vide ad. 71 dci lei Gompleown(c:r,c' :oj. de, 101811993.)

§ 20 _ Recebida a lista tríplice. o Governador do Estado,
elos vinte dias subseqüentes, nonieará um dos seus
integrantes e lhe dará posse.

§ 30 - Caso o Governador do Estado não nomeie OU

emposse o Procurador-Geral de Justiça nu prazo do
parágrafo anterior, será investido no algo o mais votado
entre os integrantes ela lista, para o exercício do mandato.

§ 4" - O Proc:urador-Gera! de Jiisl iça poderá ser
destituído por deliberação da maioria dos membros do
Poder Legislativo, na forma da lei (:onl})lemeeltar respectiva.

• fRirorei 11 rc'1,'e/,,nc,'ntrjdo p,4, L'c (erizejcic'naentar o 21. le'
27911d?I

Art. 124 - O Ministério Público junto (10 Tribunal de
Contas e do Tribunal de Justiça Militar será exercido por
Procurador de Justiça integrante dcc Ministério Públie:c,
Estadual.

• (Eqeressuce ''do 71/)una! de' Contos e' ice" dec/a rodei
inconstjfzer,,,oc,l coe 3/4/2003 -ADJN 2.01/8 .'lc:Órdãopublieadee
no Diarice do Just,çu, ccci 1652003.1

Art. 125-É facultada ao Procurador-Geral de Justiça a
iniciativa de lei complementar qcIee disponha sobre:
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I - organização, atribuições e Estatuto do Ministério
Público, observado o seguinte:

a) ingresso na carreira mediante concurso público de
provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais,
em sua realização e observada, nas nomeações, a ontem
de classifi(:açíio:

b) promoção, por antigüidade e merecimento,
alternadamente, de uma para outra entrância ou categoria,
e da entrância mais elevada para o cargo imediato de
Procurador de Justiça, aplicado, no que (;ouber, o (IiS1)oStO
no art. 98, 11;

c) vencimentos fixados com diferença não excedente
a dez por cento de uma para outra das entrâncias ou
categorias da carreira, não podendo exceder, a qualquer
título, os atribuídos ao Procurador-Geral de Justiça, cuja
remuneração não poderá ser superior à que perceber, a
qualquer título, o Desembargador:

d) aposentadoria com proveitos 1 ntegr.i is,
compulsória por invalidez ou aos setenta anos de idade e
facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de
exercício efetivo na carreira, observado o disposto no art.
36, § 4";

e) os direitos previstos no art. 7', VIII, XII, XVII.
XVIII e XIX, da Constituição da República; no § 4" e no
inciso 1 do § 61 do art. 31 e no § 5" do art. 36 desta
Constituição;

(A/liso com redação dada pelo art. 2" do Eniendo ã Constitui-
ÇO o" 57. de 151712003.)

II- controle externo da atividade policial, por meio do
exercício das seguintes atribuições, entre outras:

a) fiscalizar o cunlj)rilnento dos mandados de prisão;
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b) receber, diretamente da autoridade policial, os
inquéritos o quaisquer outras peças do informação:

c) fixar prazo PflEil prosseguimento de inquérito policial;
(1) requisitar diligência à autoridade policial;
e) inspecionar as unidades policiais civis ou militares;
f) receber cópia de ocorrência lavrada pela Polícia Civil

ou pela Policia Militar:
g) avocar, excepcional e fundamentadamente,

inquérito policial em andamento:
Ill	procedimentos adini nistrat ivos de sua

colflpetéfl(:ia:
IV - manutenção i.k curadorias especializadas para

atuação na defesa do meio ambiente, dos direitos do
consumidor e tio património cultural do Estado.

(Vide 1i (:rin;knientor a' Ci. de 227.21)01)

Art. 126 - Aos membros do Minjslériu Público são
asseguradas as seguintes garantias:

- vitaliciedade, após dois anos de exercício, uàu
podendo perder o cargo senão por sentença judicial
transitada em julgado;

U - inamovibilidade. salvo por motivo de interesse
público, mediante decisão do órgão colegiado competente
do Ministério Público, pelo voto do dois terços de seus
membros, )ISSl)giira(l)i ampla defesa;

III - irnaluiilulitlade de vencimentos, observado, quanto
t renlunei'açao, ndisposto na Constituição da República,

Parágrafo iliuicu - Aplica-se aos casos de disponibilidade
e aposentaduria, por interesse público, o disposto no inciso
II deste artigo.

Art. 127 - Os membros do Minislério Público se
sujeitam, entre outras, às seguintes vedações:
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- receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários, percentagens ou custas processuais;

II - exercer a advocacia;
III - exercer o comércio ou participar de sociedade

comercial, na forma da lei;
IV exercer. ainda que em disponibilidade, qualquer

outra função pública, salvo uma (lo magistério;
V - exercer atividade político-partidária, salvo exceção

prevista em lei.
Parágrafo único - As funções do Ministério Público

são privativas dos inteanIes da carreira, que deverão
residir nas comarcas (Ia respectiva lotação.

Subseção II
1)a Advocacia do Estado

Art. 128 - A Advocacia-Geral do Estado, subordinada
ao Governador do Estado, representa o Estado judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei
complementar que sobre ela dispuser, as atividades de
Consultoria e assessora ment o jurídicos do Poder Executivo.

1" -- A Advocacia-Geral do Estado tem por chefe o
Advogado-Geral do Estado, de livre nomeação pelo
Governador do Estado entre cidadãos maiores de trinta e
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2' - Subordinam-se técnica e juridicamente ao
Advogado-Geral cio Estado as consultorias, as assessorias,
os departamentos jurídicos, as procuradorias das
autarquias e das fundações e os demais Órgãos e unidades
jurídicas integrantes da administração direta e indireta do
Poder Executivo.

§ 3" - O ingresso na classe inicial da carreira da
Advocacia Pública do Estado depende de concurso público
de provas e títulos, realizado com a participação (ia Ordem
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dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais,
em todas as suas fases.

ti 'ib l'i C' oj 1 na'I:tl,r 0" 8!. de 20/8 .!H((4. /
411 - Ao inlegi'ante da carreira referida no 31 deste

artigo é assegurada estabilidade após (rés anos de efetivo
exercício, mediante avaliação de desempenho, após relatório
cio ti netain lado e :oncl usi vo da Corregedoria do órgão.

5' - No processo judici.il que versar sobre ato
praticado letio Poder Legislativo (III por soa adinin istração.
a representação do Estado incumbe à l'iocuradoria-Geral
da Assembléia Legislativa, na forma do 2° do art. 62.

(Ai1io (OIO 11 111(1 ÇÕO 11111111/101(1 Ott ti° da IãI((lltda (1 (.ais!i6zição
IV'Sh, /I' 2272003)

Subseção III
Da Defensoria Pública

• (Vide Leio" 13166, tb'20/I/16if).)
Art. 120- A l)etensoria Pública é instituição essencial

à função jurisdicional do Estado, a que incumbe a
orientação jurídica. a representação judicial e a defesa
gratuitas. em todos os graus, dos ne;essitados.

Ari. 130 - Lei complementar organizará a Ijefensoria
Pública elo cargos de carreira, providos na classe inicial
mediante concurso público de provas e títulos, realizado
com parti(Í)ação do Orditio dos Advogados cio Brasil, Seção
do Estado lo M iii,is Gerais. usstgtirada 015 seus integrantes
a garantia de imnnovibilidade o vedado o exercício da
advocacia fora dl' suas atrilooçoes institucionais.

• fCuj1I1 Iogu/,1rll (((1)1.	,'/j 1,-; (111/1 '%(1,'1(hJt ti 65, il.' 16!!
200.1.)

1° - O Doli'nsor Público Geral da l)efensoria Pública
será nonie ido po10 ( ;o'erntudjr do Estado, escolhido ibuutre
três defensores púllicos dc classe (mal, indicados em lista
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tríplice pelos integrantes da carreira, para mandato de dois
anos, permitida unia recondução.

2 - É obrigatória a criação de órgão da Defensoria
Pública em todas as comarcas.

Ari, 131 - Às carreiras disciplinadas nas Seções 1, 11,
111 e Si liscções 1. II e 111 da Seção IV (leste Capítulo se

princípio do ari. 24,	2, e o do art. 32.

Suhseçio IV
Da Advocacia

Ari, 132-- O advogado indispensável à administração
da Justiça e inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão, nos limites (Ia lei.

Parágrafo único - É obrigatória a representação das
partes por advogado, para ingresso ou defesa em Juízo,
picrinli' juiz nu tribunal estadual.

Seçcio V
I). Segurança do Cidadão e da Sociedade

Subseção 1
Da Defesa Social

Art. 133 - A defesa social, dever (lo Estado e direito e
responsabilidade de todos, organiza-se de forma sistêmica
visando a:

1 - garantir a segurança pública, mediante a
manutenção da ordem pública, com a finalidade de proteger
o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados,
i:oitciiiclo os ilícitos penais e as iii rações administrativas;

II - r i'i' a defesa civil, por meio de atividades de
socorro e assistência, CIII (0505 de calainidade pública,
sinistros e outros flagelos;
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III - promover a integração social, com a finalidade de
prevenir a violência e a criminalidade.

Art. 134 - O Conselho tio Defesa Social é órgão
consultivo do Governador na (letiuição da política de defesa
social do Estado e tem assegurada, em sua composição, a
iart k :íjiação:

do Vice-Governador do Estado, que o presidirá:
II - do Secretário de Estai lo da Justiça e de Direitos Humanos:iais ss;
iii - do Secretário de Estado da Educação:
IV - de> um niembro cio Poder Legislativo  Estad os 1
V - do Comandante-Geral tia Polícia Militar;
VI - (10 Chefe da Polícia Civil:
VII - de um representante da Defensoria Pública:
VIII - de uni representante cio Ministério Público:
IX de três represt:ictantes da sociedade civil, socolu uni

da ( )rdein dos Advogados do t trasi 1, Seção do Estado de Minas
Gerais, uni da imprensa e iiiii indicado na forma da lei.

(Qijut com i&açOo Iufu ;'. 4 nt 1/o Emenda Constituição
o' 43, de 14111/20(10.1

§ 10 - Na definição da pnlitii:a a que .se refere este
artigo, serão observadas as seguintes diretrizes:

-- valorização dos direitos individuais e coletivos:
li - es t ímu lo ao clesen vo lvi moo t o da consci ênci a

individualividuat e coletiva de res ad ti) à lei e ao direito:
III - valorização dos irira:itcios éticos e das práticas da

sociabilidade;
IV . rvençãoeremss1iodics iht:itospenaisedas infrações

administrativas;
V - preservação tia ordem pública;
VI - eficiência e presteza na atividade de colaboração

para atuação jurisdicional da lei penal.
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§ 2 0 - A lei disporá sobre a organização e o
funcionamento do Conselho de Defesa Social.

(lbn"Igrlfo rngoknnentado pela Lein° 13462, de 1217/2000.)
Art. 135— A lei disporá sobre a criação e a organização

de serviços autônomos de assistência psicossocial e
jurídica, a cargo de profissionais com exercício de suas
atividades junto das unidades policiais.

Subseção II
Da Segurança Pública

Art. 136 - A segurança pública, dever do Estado e
direito e responsabilidade de lodos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
PCSSOS e cio patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- Polícia Civil;
II - Polícia Militar;
III - Corpo de Bombeiros Militar.
• (Inciso acrescentado peio 0,1. 7' da Emenda à Constituição n°
39, de 21611999.)

Art. 137 - A Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar se subordinam ao Governador do Estado.

• (Artigo com rodo ção dado pelo aH. 50 do Emenda à Constituição
o" 39, de 2/6/1999.)

Art. 138 - O Município pode constituir guardas
municipais para a proteção de seus bens, serviços e
instalações, nos termos do art. 144, § 8 1 , da Constituição
da República.

Art. 139 - À Polícia Civil, Órgão permanente do Poder
Público, dirigido por Delegado de Polícia de carreira e
organizado de acordo com os princípios da hierarquia e da
disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União,
as funções de polícia judiciária e a apuração, no território
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do Estado, das infrações penais. exceto as militares, e lhe
são privativas as atividades pertinentes a:

1 - Policia técnico-científica:
II - processamento e arquivo de identificação civil e

criminal:nal
III - registro e licenciamento de veículo automotor e

habilitação tio ce,iidtttor.
Art. 140 - A Policia Civil é estritltiracla eni carreiras, e

as promoções obedecerão ao critério alternado cio
antiguidadejilatle e c.uerec:i filei] to.

• (Vicie' L4,i (eceecplenteo!orn'' 23, ele 2621100))

• ( Vicie, ! 'i (:enccjeIeneeotor 110 42, ele 1)11/1090.)

1	O ingresso na Polícia Civil se dará em classe
inicial das carreiras, mediante concurso 1)úi)lie:c) de provas
<)ti ele, provas o títulos, realizado privativenie'nte pela
Acid p mni,c de' Policia Civil.

§ 2 - O exercício de cargo policial civil é privativo ele'
integrantes das respectivas carreiras,

§ :t' Pára o ingresso na carreira de Delegado de Policia,
é exigido o título rio Bacharel em Direito e concurso público,
realizado t:oni a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção (II) Estado de Minas Gerais. e exigido curso de
nível superior ele escolaridade para a de Perito Criminal.

Art. 141 - OChefe tia Polícia Civil é livreeecente mconee,aelo
pelo Governadorrnador do Estado dentre os i ole gil miIe,s, u,ccc
atividade, tia classe final da carreira de Delegado de Policia.

• (Pie/e' f, j 1)e/e,gc,eie, W'101, ele 29/1/2033.)

Ai-I. 142 - A Polícia Militar e o Corpo do Itonclie,i os
Militai, forças publicas estaduais, são órgie)s jeermde;tecelctls.
organizados combase na hierarquia e na elise:cplina
militares e e:oncandaelos, preferencialmente, por oticial da
ativa  do ú ti meio posto. competindo:
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1 - Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção
criminal, de segurança, de trânsito urbano e rodoviário,
de florestas e de mananciais e as atividades relacionadas
com preservação e restauração da ordem pública, além
da ii,inhi,i do exercício do poder (le polícia dos Órgãos e
entilIditis públicos, especialmente das áreas fazendária,
san iia lia lo proteção a mbien tal, de uso e ocupação tio
solo e de patrimônio ;u II u ral

11 ao Corpo de l3oinlieiros Militar, a coordenação e a
execuçáo de ações de defesa civjl, a prevenção e combate a
incendio, perícias de incêndio, busca e salvamento e
estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas
e de seus bons contra incêndio ou qualquer 111)0 de catástrofe;

Ill - í' Policia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, a
função (lo polícia judiciária militar, nos termos da lei federal.

§ 1"- A Polícia Militar e  Corpo de Bombeiros Militar
são forças auxiliares e reservas do Exército.

§ 2" - Por decisão fundamentada do Governador do
Estado, o comando da Polícia Militar ou do Corpo de
Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da reserva
que tenha ocupado durante o serviço ativo e em caráter
efetivo, cargo privativo do último posto da corporação.

• (Artigo co- rv(iaçúo dada pe/o alt 9" da Emenda à Constituição
li' 39, do 2/6/1999.)

Art. 143- Lei complementar organizará a Polícia Militar
e o Corpo de Bombei ros Militar.

• ú'iile Lei Coophni,I7t,rn54 do )3121999,j
Parágrafo único - (is regulamentos disciplinares das

corporaçõcs a que se relere o capul deste artigo serão revistos
pei'kxlii au tua ite pelo Poder Executivo, com intervalos de no
máximo cinco anos, visandoaoseu aprimoramentoe atualização.

• (Artigo com redação dada pelo art. 10 da Entendo à Constituição
n" 39, de 26/1999.)

(Vide Lei Complenmentw-n' 54. de 23/1211999.)
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Capítulo III
DAS FINANÇAS PUBLICAS

seção 1
Da Tribulação

Art. 144 - ?oi Estado (otnpete instituir:
1 - imposto sobre:
a) transmissão cousa morüs e doação, de bem ou direito:

b) operações relativas à circulação do mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermuniCipal e de comunicaçao. ainda que as operações
e as reslações se 1 o icieni tio Exterior:

j)roprie(l.ite de ei(-iilos automotores:
(1) (Revogada pelo art. v da Emenda à Constituição ri'

10, de 2/9/199:1.)
• 1 )isjxsiiivo revogada:
di adicio,ni! de imposto de ninfa e pra eriti, de qualquer initu-

reza. incidente , m4)m lucro,., ganhos ert'nd,,nentos decapital. , -iii
utê cinco porci.'iiiodü que Ii r pago a Unniuporjs'ssoushsua. nu
jurfdicas donjiuihadas no h'rriliirio do Esta.hi:
li - taxas. em razão do exorc:ício do poder tio policia nu

pela utilização, efetiva ou potencial. de serviços púlil iicis
eslircificos e divisíveis, j iros tados ao cotitribuiiiti' nu
postos à sua disposição:

III contrilnuçao de melhoria, decorrente de obras públicas.
1 - Sempre que possivel . os impostos terán i:arater

laSsi ii e serão graduados segundo a capat:idade ecoiiõnii(:a
ii!) 0011 tribui ole, facultado à administração tributária,
especialmente pata conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais enos termos
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da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas cio contribuinte.

2' - As taxas não poderão ter base de cálculo própria
de imposto, ou integrar a receita corrente do órgão ou
entidade responsável por sua arrecadação.

§ 3° A instituição do imposto previsto na alínea a do
inciso 1 obedecerá ao disposto em lei complementar federal,
nas hipóteses mencionadas no inciso III do § 1 1 do art.
155 da Constituição da República.

Art. 145—O imposto previsto na alínea a do inciso 1 do
artigo anterior é devido ao Estado:

- relativamente a bem imóvel e aos respectivos
direitos, quando situado no Estado;

li - relativamente a bem móvel, título e crédito, quando
o inventário ou arrolamento se processar em seu território,
ou nele tiver domicílio o doador.

lrágrafo único - O Estado respeitará, na fixação da
aI íq uota do imposto mie que trata este artigo, o índice
máximo estabelecido pelo Senado Federal.

Art. 146 Aplicam-se ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação as
seguintes normas:

(Vide Lei n° 12708, de 29/12!1997.)
- será não-cumulativo, compensando-se o que for

devido em cada operação relativa t circulação de
mercadorias ou preslaç6es de serviços coto o imiontant(!
cobrado nas allterio Les por este ou outro Estado:

II - a isenção OU não-incidência, salvo determinação
em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o
montante devido nas operações ou prestações seguintes;
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b) acarretara a ai iii lação do crédito relativo às operações
anteriores;

111 - poderá ser seletivo, em função da essencial idade-
das mercadorias e ([os serviços:

IV - as ai iqilutas cstabelet;idas 001 ri(soltiçie) do Senado
Federal serão aplicáveis a operações ti prestações
interestaduais e de exportação;

V - o Estado lixará as alíquotas para as operações
internas. ohservad o o seguinte:

a; hiiiile nonitilo não inferior ao estabelecido pelo
Senado Federal para as operações bit etes taduais. salvo;

- deliberação eni contrário cistabelecimia na forma da
lei c;onipieniciilar federal, conforme previsto na alinea g
do inciso XII tio § 2 do art. 155 da Constituição da
República;

2 - por resolução do Senado Federal, na forma da
ai inca a do in iso V do § 2" do art. 155 da Constituição da
República;

h) limite niáximilo, mia hipótese de resolução do Senado
Federal, para a solução de conflito esp ec ífi co que envolva
interesse do Estado;

VI - para as operações que destinem bens e serviços a
consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a aliqtinta interestadual, quando o destinatário for
contribuinte do 1 oposto; ou

h) a alíqoot.t interna, quando o destinatário não for
contribuinte lelo;

Vil - 	ao Estado a diferença entre a alíquota
interna ti a inti'restadoal. nas operações e prestações
interestaduais que lhe destinem mercadorias e serviços
para contribuinte do imposto. na qualidade de
consumidor final:
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VIII - o imposto incidirá ainda:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do Exterior,

ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou
ativo fixo do estabelecimento, assim Como sobre serviço
prestado no Exterior, se no Estado estiver situado o
estabelecimento destinatário ria mercadoria OU do serviço;

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias
forem fornecidas com serviços não compreendidos na
competência tributária do Município;

IX - não haverá incidência do imposto, ressalvada a
hipótese prevista no inciso XI:

a) sobre operação que destine ao Exterior produto
industrializado, salvo o semi-elaborado, assim definido
em lei complementar federal:

b) sobre operação que destine a outro Estado petróleo,
lubrificante, combustível líquido e gasoso dele derivados,
e energia elétrica:

c) sobre o ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento comi) bit

cl) sobre encargo financeiro incorporado ao valor de
operação de venda a prazo, realizada mediante sistema de
crediário, diretamente a consumidor final;

• A!ínoo declarada incrnjsli!ucionaj cm 15/2/1996 ,1D!N 84.
Acórdão publicado no Diário do Justiça cai 19/411996.)

P) sobre a saída cIo leite ia natura, Iara consumo, em
operação interna:

• Alíncu declora(lo inconstiluciano/ cai 151211996 -ADIN 84.
Acórdão publicado na Diário do Justiça em 191411996.)
X - não i:oropreenderá, em sua base de cálculo, o

montante do imposto sobre produtos industrializados,
quando a operação realizada entre contribuintes e relativa
a produto destinado a industrialização ou a comercialização
configure fato gerador dos dois impostos:

121



XI - as isenções, OS incentivos e os benefícios fiscais
poderão ser concedidos ou revogados pelo Estado, na forma
de lei complementar federal

XII - à exceção deste imposto. nenhum tributo
estadual poderá incidir sobre operações relativas a energia
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de
petróleo, combustíveis e minerais.

(1ncio com rvdciçõo dada pelo ait 20 da Emenda à Constitiçõo
o" 10. dr2!0.1991,)

Art. 147 - A saída cio carvão vegetal será acobertada por
documento fiscal emitido no Município produtor e.
quando lt:I i nada a industrialização neste Estado, seu
imposto poderá ser diferido.

Art . t -tu A ii im :Ioencpresa, assim definida em lei, gozará
te in a ição do 1 miq 5 isto sobre ( )perações Relativas à Circulação

de Mercadorias pala ilestinatário local izado neste ou em outro
Estado (: sobre 1' res t ações de Serviços de Transporte
Ititerestacinal e Interinunicipal e de Comunicação.

1Vik !i,i ii' 1(0)92. b 211/12/1002.)
• ft'i,1Lo ' i ii 12708, ,1e211112/1997.)

Parágrafo único - Os benefícios estabelecidos neste
artigo serão aplicados ao pequeno e miniprodutor rural,
assim classificado pelas normas do Manual de Crédito Rural.

ffl,je,'. ,h'dIUIYI(i,, !flGoflSIitiICiOflcJl em 15/2.19.96 -ADIN 84
Acv',nku 1	ii zc Diário do justiça inc 194 1991,

Subseção 1
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 149 - Em relação aos impostos de coxnpeténcia da
União, na repartição das respectivas receitas, pertencem
() Estado:

- o produto cia arrecadação do imposto sobre a renda
P proventos  de qualquer nato reza, incidente na fonte sobre
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rendimentos pagos, a qualquer título, pelo Estado, suas
autarquias e fundações públicas;

II - vinte por cento do produto da arrecadação do
imposto que a União instituir nos termos do art. 154, 1,
da Constituição da República;

III - a quota-parte do produto da arrecadação do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, na forma a que se refere
o art. 159, 1, a. e II, da Constituição da República;

IV - trinta por cento do produto da arrecadação do
imposto de que trata o art. 153, § 50, da Constituição da
República.

Art. 150 - Na repartição das respectivas receitas, em
relação aos impostos de competência do Estado, pertencem
aos Municípios:

- cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores;

II - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação;

• (Vide Lai n° 12040, de 28/12/1995.)
• (Vide Lei o" 13803, de 27/12/2000.)

III - vinte e cinco por cento dos recursos recebidos
pelo Estado, em razão do disposto no inciso II do art. 159
da Constituição (Ia República, na forma estabelecida no §
1° deste artigo.

§ 1 - As parcelas a que se reterem os incisos serão
diretamente creditadas em contas próprias dos Municípios
beneficiários, em estabelecimento oficial de crédito, onde
houver, observados, quanto às indicadas nos incisos II e
III, os seguintes critérios:
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-- três quartos, no ioiniiiio, ia proporção do 'ilor
adicionado nas OPFilÇ( (S relativas cin:uIaçn de meo :adorias
e nas prestações de serviços, realizadas ('01 seus territórios;

Ii - até (liii quarto, de acordo coto o pie tlisptisera lei.
§ 2" - As parcelas do imposto a que se refere o inciso

1 serão transferidas pelo Poder Executivo Estadual aos
Municípios até o último dia cio mês subseqiitute ao da
arrecadação.

§ 30 - É vedada a retençao ou a restrição à entrega ou
ao emprego dos recursos atribuidos aos Municípios e
previstos nesta subseção, não estando impedido o Estado
de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de
seus créditos, inclusive de suas autarquias.

(liioígrnfu CO17( najoçãu (ludo J)el(( (111.X , da Eizuaula à Coxisti-
(uiçào ,j0 10. (k' 2/9,'l (rn.)

Art. 151 - O Estado divulgará, no órgão oticial, até o
último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, o
montante de cada um dos tributos arrecadados, os
recursos recebidos e os transferidos sol) forma de
convênio, os valores de origem tributária entregues e a
entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único - Os (lados divulgados Pe l o Estado
serão discriminados por Mu nicipin.

Sub seç ao li
Das Limitações ao Poder de Tributar

Art. 132 E vedado ao Estado, seio prejuizo olits
garantias asseguradas ao contribuinte e rio disposto no
art. 150 da Constituição da República e na legislação
complementar específica:

- instituir tributo que não seja uniforme em todo o
território estadual ou que implique distinção ou
preferência em relação a Município em detrimento de outro,
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admitida a concessão de incentivo fiscal destinado a
promover o equilíbrio do desenvolvimento
socioeconômico entre as diferentes regiões do Estado;

II - instituir isenção de tributo da competência do
Município;

III - estabelecer diferença tributária entre bens e
serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.

§ 1° Não será admitida, no período de noventa dias
que antecede o término da sessão legislativa, a apresentação
de projeto de lei que tenha por objeto a instituição ou a
majoração de tributo estadual.

• (Itixúgrnfo ucmsccntadopnlo o,t 2 °do Emenda à Constituição
n°4), de 811112000.)

§ 2° - O disposto no § 1° deste artigo não se aplica a
projeto de lei destinado exclusivamente a adaptar lei
estadual a norma federal.

• (Purógmfo acmscenfado;,elo wt 1" do Jànend , à Constituição
fl' 41, de 8/11/2000.)

Seção II
Dos Orçamentos

Art. 153 - Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:

- o plano plurianual de ação governamental;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - o orçamento anual.

Art. 154 - A lei que instituir o plano plurianual de ação
governamental estabelecerá, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para
as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas a programas de duração continuada.
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• (Inciso (O,)) iviIiiçüiofu(li /1)/o itt. 1')!)) t,)kle/O Ú ((Jti5l1t)iiÇãO

e' 27. (ii' 4/lI!! 11117.)
li - fontes de ret ursos:
til - natureza da tiesl)isa
IV - órgão ou entidade responsável pela realização da

despesa:
V - órgão ou entidade beneficiários:
VI - identificação dos investimentos, por região do

Estado:
Vil identificação, (te forma regionaii'iada. dos efeitos.

sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções.
remissões, subsídios e lieneficios de natureza financeira
tributária e cred ii ícia.

§ 2 - O orçamento. com )at ibil Iza(lo com o Plano
Mineiro de r)es'ol vinlnIo 1n tvgrado, terá, entre suas
funções, a de reduzir desigualdades entre as regiões do
Estado, segundo crit)rii) populacional.

§ 3" A lei orçameni/iria anual tifO) conterá disposição
estranha à previsão tia ItS ituj)tu t	fixação da (leSpesa.
ressalvadas a autolizaÇa() para a ahurt(lia (lo credito
suplementar (10 i:otitralaç!to de ()p)'raÇao t:roclilo, ainda
que PUF antecipação dc roceilui, uns lornios OI,I lei.

§ 40 - ( ) Estado ini1liuru. até 1) dia trinta tiü niõs
subseqúentu ii)) (lii c))))l l )O l cdIci.I , liuutuiiiiulos 11L([1S.liS de
SilO (Xcc1tÇfto ))r(afl0)l1O)iu) 1 1 iiiaiii pira.

• (/l,,y,i,o/o ,inu miliioothu/i, / ii'lo o!, /do Eniudo o (oosti-
IOIÇÚIJ ii'' .1, ii' :?1)/;!Ile)2.)
§ iO liUiI subsi liar ii 4!lulh0lud),(() do P1010) Mineii'o de

Deseiivolviuncuuti, lnli,tt'ailii, do plano pluiraiou.il ilo ação
governa monta 1 o da 1)1) pusi a orça meu 1uollt anual, a
Assembléia l.OLiSLuIiV0 sisIi'iiiLiZa(.t O prlori'I.ará. 00)

audiência 1)I'IE)lir,I regional, realizada a cada (10)18 anos, as
propostas restjltauilvs ilo ulII(litlIlPiaS públicas niullmcipais
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realizadas pelos poderes públicos locais, nos termos de
regulamentação.

• (RirúgraJb acrescentado pelo art. 1 1 da Emenda à Constituição
n° 12. de 11911994.)
• ( gnsJb com redação dada pelo alt 3 0 da Emenda à Consti-
tuição n°36. de 2911211998.)
• (Rirágruforegukinientado pela Lei n 1 11745. de 161111995.J
• (Vide Lei n° 12997, de 301711998.)

§ 6° - O Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder
Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, com a
finalidade de prestarem informações e colherem subsídios
para as ações pertinentes a seu âmbito de competência,
participarão da audiência pública regional a que se refere o§ 5°

• kiM,gnsfo ocnacenlado peio alt i°do Emenda à Constituição
n°12, (k 21911994.)
• (PriitigniJo com redação dado pelo alt 31 da Emendo à Consti-
tuiç(io n°36, de 29/12/1998.)

§ 7° - (Suprimido pelo art. 3° da Emenda à Constituição
n° 36, de 29/12/1996.)

• Visjse' itivo .siijeiinnlo:
' 7'- Os l'odcrvs Executivo e Judiciário do Estado promoverão.
nos Municípios e ,ias datas designados paro a realização dos
audiências públicos regionais pela Assembléia Legislativa, audi-
ência j,ública afim de prestar infomiaçx5es e colhersubsídios paro
os ações pertinentes, ascos respectivos âmbitos de competência."
• (Poságrofo acrescentado pelo art. 1 1 do Emenda à Constituição
a° 12. de 1 fi/ 19'?4.)

Art. 156-A lei orçamentária assegurará investimentos
prioritários em programas de educação, saúde, habitação,
saneamento básico, proteção ao meio ambiente, fomento
ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e
à cultura e ao atendimento das propostas priorizadas nas
audiências públicas regionais.

• (Copul com nsloçw dado pelo au. 4" da Enuenda à Constituição
o0 36, de 2912211998.)
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2" - Os projetos de lei (1(1 plano 1)1 urianual das diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual1 serão enviados
Governador do lst ado à Assembléia Legislativa, nos termos
da lei complementar a que se refere o mi. 159.

§ 3° - Os recursos que, em decorrência do veto, emenda
ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem
sem despesas correspondentes poderão ser utilizados.
conforme o caso, mediante créditos especiais ou
suplementares, com prévia o específica autorização
legislativa.

Art. 161 - São vedados:
1 - o início de programa ou projeto não incluídos na

Lei Orçamentária anual:
II - a realização de despesa ou assunção de obrigação

direta que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
LII - a realização de operação de crédito que exceda o

montante das despesas de capital, ressalvada a autorizada
mediante crédito suplementar ou especial com finalidade
precisa. aprovados pelo Poder Legislativo, pela maioria de
seus membros;

IV - a vinculação de receita de imposto a órgão. fundo
ou despesas, ressalvadas:

a) a repartição da arrecadação cios impostos a que se
refere o art. 149:

b) a destinação de recursos para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 201:

e) a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, prevista no art. 157, § 3°;

d) a destinação de recursos para o amparo e fomento
à pesquisa. prevista no art. 212:

e) a prestação de garantia ou contragarantia à União e
para pagamento de débitos para com esta:



• (Alínea acrescentada pelo art. 40 do Emendo à Constituição n°
10. de 21911993.1

O a destinação de recursos para a Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG - e para a Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, prevista no
art. 199.

• (1111neo acrescentada pelo art. l°da Emenda à Constituição o°
47. de 27/12/2000.)

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a
transferência ele recursos de uma categoria de programação
para outra ou de um órgão para outro sem prévia
autorização legislativa:

VII - a concessão ou utilização de crédito ilimitado;
VIII - a utilização, sem autorização legislativa

específica, de recursos dos orçamentas previstos no art.
158, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa,
fundação pública ou fundo;

IX - a instituição de fundo de qualquer natureza, sem
prévia autorização legislativa;

X - o lançamento de títulos da dívida pública estadual
e a realização de operação de crédito interna e externa, sem
prévia autorização da Assembléia Legislativa;

XI - a aplicação de disponibilidade de caixa do Estado
em títulos, valores mobiliários e outros ativos de empresa
privada.

§ I"— Nenhum investimento cuja execução ultrapasse
um exercício financeiro poderá, sob l)CO5 de crime de
responsabilidade, ser iniciado sem prévia inclusão no plano
plurianual ou sem lei que a autorize.
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§ 20 - Os créditos especiais e extraordinários terão
vigência no exercício financeiro em que tenham sido
autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado
nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que,
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados
ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3° - A abertura de crédito extraordinário somente
será admitida, ouvido o Conselho de Governo e ad
referendum da Assembléia Legislativa, por resolução, para
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes
de calamidade pública.

§ 4" - É permitida a vinculação dos recursos de que
trata o art. 149 para os efeitos previstos no inciso IV,
alínea e, deste artigo.

(Ttnnifo ucmscenkiio p,h, ei!. 4" da Einmido ci Consti!uiçilo
fl lO. (102/911993.)

Art. 162 - Os recursos correspondentes às dotações
orçamentárias, aí compreendidos os créditos
suplementares e especiais destinados aos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário, ilu Ministério Público e do
Tribunal de Contas, ser-lhes-/'o entregues em duodécimos
até o dia 20 (vinte) dc cada mês.

§ 1 1 - O repasse financeiro dos recursos a que se refere
este artigo será feito mediante crédito automático em conta
própria de cada órgão meiicioruelo 110 copul deste artigo pela
instituição financeira centralizadora da receita do Estado.

• (ltinígmíodis;laiodo iji,ns!ihn:ji na! eia 3/2/200-iU)!N 1901.
.4córdão publicado io I)ióri,, i/o Jizsliçi: eni ,i5í200.!.)

§ 20 - É vedada a retenção ou restrição ao repasse ou
emprego dos recursos atribuídos aos órgãos mencionados
no coput deste artigo, sob pena de crime de responsabilidade.

• (Ili/igoconi rciioçüodulope/oa0. !"do I?mendo) Goxisti&,içãO
0 31,de30112/1997.)
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• fVidi' Lei Complementorn" 64. de 251312002.)
• (Expressão sob peno de crrne de rsponsabi1idade"declamda
inconstitucional em 31212003 -ADIN 1.901. Acórdão publicado
no Diário da Justiça em 9/512003.)

Art. 163- À exceção dos créditos de natureza alimentícia,
os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal,
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordens cronológica de apresentação dos precatórios e à
conta dos (:réditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos
crécliliis adicionais abertos para este fim.

§ i » : obrigatória a inclusão, no orçamento das
ciii ilailes de direito público, de verba necessária ao
paga iii cii lo do seus débitos constantes de precatórios
judiuiários, ai uesi nt ados até primeiro de julho, data em
que terão atualizados seus valores, fazendo-se o
pagamento até o final do exercício seguinte.

§ 2"- As dotações orçamentárias e os créditos abertos
serão consignados ao Poder Judiciário, recolhidas as
importâncias respectivas à repartição competente, cabendo
ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda
determinar o pagamento segundo as possibilidades do
depósito e autorizar, a requerimento do credor e
exclusivamente para ocaso de preterimento de seu direito
de precedência, o seqüestro da quantia necessária à
satisfação do débito.

Art. 164 - Os projetos de lei de que trata esta seção
serão apreciados, na forma do Regimento, jei , coei issão
periiia tiente ila Assembléia Legislativa, coei a Ci 11111 elência
indicada no inciso 1 do art. 160.

Capítulo IV
DO MUNICJPIO

Art. 165 - Os Municípios do Estado de Minas Gerais
integram a República Federativa do Brasil.
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§ V - O Município, dotado de autonomia política,
administrativa e financeira, organiza-se e rege-se por sua
Lei Orgânica e demais leis que adotar, observados os
princípios da Constituição da República e os desta
Constituição.

§ 2° - Ao Município incumbe gerir interesses da
população situada em área contínua do território do Estado,
de extensão variável, delimitada em lei.

§ 3" - O Município se sujeita às vedações do art. 19 da
Constituição da República.

§ 4° - Todo o poder do Município emana do povo, que
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos de sua Lei Orgânica e da Constituição da
República.

§ 5° - O Município pode subdividir-se em Distritos e,
estes, em Subdisiritos.

Art. 166 - O Município tem os seguintes objetivos
prioritários:

- gerir interesses locais, como Fator essencial de
desenvolvimento da comunidade;

II - cooperar com a União e o Estado e associar-se a
outros Municípios, na realização ele interesses comuns;

ITT - promover, de forma integrada, o desenvolvimento
social e econômico da população de sua sede e dos Distritos;

IV - promover plano, programas e projetos (10 interesse
dos segmentos mais carentes da sociedade;

V - estimular e difundir o ensino e a cultura, proteger
o patrimônio cultural e histórico e o meio anll)iente e
combater a poluição:

VI - preservar a moralidade administrativa.
Art. 167 - Lei complementar estabelecerá os requisitos

para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de



Municípios, observado o disposto no art. 18, § 40, da
Constituição da República.

(Artigo rei,/unientudo pelo Lei Coiziplenien lar n' 37, de
1811/1995.)

Art. 168— O topônimo pode ser alterado em lei estadual,
verificado o seguinte:

- resolução da Câmara Municipal, aprovada por, no
mínimo, dois terços de seus membros;

II - aprovação da população interessada, em plebiscito,
com manifestação favorável de, no mínimo, metade dos
respectivos eleitores.

Seção 1
Da Competência do Município

Art. 169 - O Município exerce, cio seu território,
competência privativa e comum ou suplementar, a ele
atribuída pela Constituição da República e por esta
Constituição.

Art. 170 - A autonomia do Município se configura no
exercício de competência privativa, especialmente:

- elaboração e promulgação de sua Lei Orgânica;
II - eleição de seu Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
III - instituição, decretação e arrecadação dos tributos

de sua conipetência e aplicação de suas rendas, sem prejuízo
da obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos
l)FSZ0S fixados cm lei;

IV - criação, organização e supressão de Distrito,
observada a legislação estadual;

V - promoção do ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano, ficando dispensada a exigência
de alvará ou de qualquer outro tipo de licenciamento para
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o funcionamento de templo religioso e proibida limitação
de caráter geográfico à sua instalação:

(inciso colo ,edoçào dod(j pelo alt 1" do Knwndo à constituição
n' 44, de 18/12/2000.)

VI - organização e prestação de serviços públicos de
interesse local, diretamente ou sob regime de concessão.
permissão ou autorização, incluído o transporte coletivo
de passageiros, que tem caráter essencial.

Parágrafo único - No exercício da competência de que
trata este artigo. o Município observará a norma geral
respectiva, federal ou estadual.

Art. 171 - Ao Município compete legislar:
- sobre assuntos de interesse local, notadamente:

a) o plano diretor;
b) o planejamento do uso, parcelamento e ocupação

do solo, a par de outras limitações urbanísticas gerais,
observadas as diretrizes do plano diretor;

e) a policia administrativa de interesse local.
especialmente em malária de saúde e higiene públicas,
construção, trânsito e tráfego, plantas e animais nocivos
e logradouros públicos:

a malária indicada nos incisos 1, III, IV, V e VI do
artigo anterior:

e) o regime jurídico único de seus servidores, observada
a diversificação quanto aos da administração direta, da
autárquica e da fundacional em relação aos das demais
entidades da administração indireta;

f) a organização dos serviços administrativos;
g) a administração, utilização e alienação de seus bens;
II - sobre os seguintes assuntos, entre outros, em

caráter regulamentar, observadas as peculiaridades dos
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interesses locais e as normas gerais da União e as
suplementares do Estado:

a) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais;

b) caça, pesca, conservação da natureza e defesa do
solo e dos recursos naturais;

c) educação, cultura, ensino e desporto;
d) proteção à infância, à juventude, à gestante e ao

idoso.

§ 1°O Município se sujeita às limitações ao poder de
tributar de que trata o art. 150 (Ia Constituição da
República.

§ 2° - As diretrizes, metas e prioridades da
administração municipal serão definidas, por Distrito, nos
planos de que trata a alínea a do inciso II (leste artigo.

Seção II
Da Lei Orgânica do Município

Art. 172— A Lei Orgânica pela qual se regerá o Município
será votada e promulgada pela Câmara Municipal e
observará os princípios da Constituição da República e os
(lesta Constituição.

Seção III
Dos Poderes

Art. 173— São Poderes do Município, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

§ 1° - Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar
atribuições, e, a quem for investido na função de um
deles, exercer a (te outro.
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2"- À Câmara Municipal cabe, entre outras matérias
de sua c:oncpetência privativa, suspender, no todo ou em
parte, a execução de ato normativo municipal declarado.
incidwctalcice,cte, inconstitucional, por decisão definitiva
do Tribunal de Justiça, quando a decisão de
inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição
do Estado.

Ari. 174 - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores
serão eleitos até noventa (lias antes do término do mandato
daqueles a que devam suceder, em pleito direto e
simultâneo. realizado em todo o Estado, para mandato de
quatro anos.

Paragrato único - A posse dos Vereadores, do Prefeito
e dlc) Vici -Prctc'i lo será no dia primeiro de janeiro do ano
scctcseqciecctn ao cia cleiç;co.

Sccicsc'ç:rto 1
Do i'oder Legislativo

ArI. 175 -- 0 l'ocicr Legislativo é exercido pela Câmara
Municipal. que se concpõe de Vereadores.

1' - 0 n ú lidero de Vereadores é proporcional à
população do Município, observados os limites
estabelecidos na Constituição ria República.

2" - No início e no término de cada mandato, o
Vereador apresentará. à Câmara Municipal, declaração de
seus bens.

§ 3" - O Vereador se sujeita. no que couber, às
proibições. inconipatibiliclades e perda de mandato
aplicáveis ao Deputado Estadual.

§ 4" - Ao Vereador será assegurada ampla defesa em
processo nu qual seja acusado, observados, entre outros
requisilos de validade, o contraditório, a publicidade e o
despacho i>ci cicci,ío cicotivados.
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Au. 176-Compete privativamente à Câmara Municipal, no
que couber, o exercício das atribuições enumeradas no art. 62.

Subseção Ii
Do Poder Executivo

Art. 177 - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito
Municipal.

S 1° - Substitui n Prefeito, no caso de impedimento,
e lhe sucede no de vaga, o Vice-Prefeito.

2" - Na POSSO e no término do mandato, o Prefeito e
o Vice-Prefeito apresentarão à Câmara Municipal declaração
de seus bens, sem prejuízo do disposto no parágrafo único
cio art. 258.

§ 3` - A matéria de competência do Município, excluída
a de que trata o art. 176, será objeto de lei municipal, de
iniciativa cio Prefeito, excetuados os atos privativos
previstos na Lei Orgânica.

(Pn:ógrojb declarado inconslitucional em 311012002 -ADIN
322. Acórdão publicado no Diária do Justiça cm 3111012002.)

Art. 178 - O Prefeito é processado e julgado
originariamente pelo Tribunal de Justiça, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade.

lrágrafo único - Na forma cia Lei Orgânica, compete à
Câmara Municipal o julgamento do Prefeito por infração
político-administrativa, observada a regra do § 4° do art. 175.

Subseção 111
Da Remuneração do Prefeito e do Vereador

Art. 179-A remuneração cio Prefeito, do Vice-Prefeito
e do Vereador será fixada, em cada legislatura, para a
subseqüente, pela Câmara Municipal.

Parágrafo único - Na hipótese de a Câmara Municipal
deixar de exercer a competência de que trata este artigo,
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ficarão mantidos, na legislatura subseqüente, os critérios de
remuneração vigentes em dezembro do último exercício da
legislatura anterior, admitida apenas a atualização dos valores.

Seção IV
Da Fiscalização

Art. 180 - A Câmara Municipal julgará as contas do
Prefeito, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas,
que terá trezentos e sessenta dias de prazo, contados de
seu recebimento, para emiti-lo, na forma da lei.

§ 1 0 Como procedimento fiscalizador e orientador, o
Tribunal de Contas realizará habitualmente inspeções
locais nas Prefeituras, Câmaras Municipais e demais órgãos
e entidades (Ia administração direta e da indireta dos
Municípios.

§ 20 As decisões do Tribunal de Contas de que resulte
imputação de débito 011 multa terão eficácia de título
executivo.

§ 30 - No primeiro e no último ano de mandato do
Prefeito Municipal, o Município enviará ao Tribunal de
Contas inventário de todos os seus bens móveis e imóveis.

§ 4° - O Tribunal de Contas exercerá, em relação ao
Município e às entidades de sua administração indireta, as
atribuições previstas no art. 76 desta Constituição, observado
o disposto no art. 31 (Ia Constituição da República.

Seção 
Da Cooperação

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 181 - É facultado ao Município:
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- associar-se a outros, do mesmo complexo
geoeconômico e social, mediante convênio previamente
aprovado pela Câmara Municipal, para a gestão, sob
planejamento, de funções públicas ou serviços de interesse
comum, de forma permanente ou transitória;

• [Expivssõos "prvvionwnte apia vado polo câmara Municipal" e
"previamento aprovados pela Câmara Municipal", contidas, ira-
pectiVainonte, nos incisor lo li declaradas inconstitucionais cm
11712002 -ADIN 770. Acórdão publicado no Diário da Justiça cm
201912002.)

II - cooperar com a união e o Estado, nos termos de
convênio ou consórcio previamente aprovados pela
Câmara Municipal, na execução de serviços e obras de
interesse para o desenvolvimento local:

• (ló.prossóes "jirovianicate aprovado pela (Amam Municipolo
"previainonto aprovados pela Câ:nom Municipal", contidas.
pectívamente, nos incisos lo!! declaradas inconstitucionais oro
1/7/2002 -ADIN 770. Acórdão publicado no Diário da Justiça em
20/912002.)

III - participar. autorizado por lei municipal, da criação
de entidade internsunicipal para realização de obra,
exercício de atividade ou execução de serviço específico
de interesse comum.

Art. 182- A cooperação técnica e financeira do Estado,
para a manutenção de programas de educação pré-escolar
e de ensino fundamental e para a prestação (1(1 serviços de
saúde de que trata o art. 30, VI e VII, da Constituição da
República, obedecerá ao plano definido em lei estadual.

Parágrafo único - A cooperação somente se dará por
força de convênio que, em cada caso, assegure ao Município
os recursos técnicos e financeiros indispensáveis a manter
os padrões de qualidade dos serviços e a atender às
necessidades supervenientes da coletividade,
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Subseção 11
Da Assistência aos Municípios

Art. 183 - O Estado assegurará, com base em programas
especiais, ampla assistência técnica e financeira ao
Município de escassas condições de desenvolvimento
socioeconômico, com prioridade para o de população
inferior a trinta mil habitantes.

• (Vide Lei e" 11085, do 30/2/1993.)

- A assistência. preservada a autonomia municipal,
inclui, entre outros serviços:

- abertura e manutenção de estrada municipal ou
caminho vicinal;

II - instalação de equipamentos necessários para o
ensino, a saúde e o saneamento básico:

III - difusão intensiva das potencialidades da região;
IV - implantação de mecanismo de escOair 3010 da

produção regional:
V - assistência técnica às Prefeituras, Câmaras

Municipais e microrregiões;
VI - implantação de política de colonização, a partir

do estímulo à execução de programa de reforma agrária;
Vil - concessão de incentivos, com o objetivo de fixar

o homem no meio rural;
• (Vide foi n" 11020, do 8!11J993.)
• (VidoLoin" 11265. do 4111/1993.)
• (Vide jjj ,O 11744, do 1611/1995.)
• (Vide Lei e" 13195, de 29/1/1996.)

VIII - implantação de processo adequado para
tratamento do lixo urbano.

2° A coordenação da execução dos programas
especiais será confiada à autarquia territorial de
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desenvolvimento implantada na região, assegurada na
forma da lei a participação de representantes dos
Municípios envolvidos.

§ 3° - Na execução de programa especial, ler-se-á em
vista a participação das populações interessadas, por meio
de órgãos comunitários e regionais de consulta e
acompanhamento.

§ 4° - A Polícia Militar poderá, por solicitação do
Município, incumbir-se da orientação à guarda municipal
e de seu treinamento, e da orientação aos corpos de
voluntários para o combate a incêndio e socorro em caso
de calamidade.

Seção VI
Da Intervenção no Município

Art. 184—O Estado não intervirá no Município, exceto
quando:

- deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por
dois anos consecutivos, a dívida fundada;

II - não forem prestadas contas devidas, na forma cia lei:
III - não tiverem sido aplicados, no ano, pelo menos

vinte e cinco por cento da receita resultantes de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento cio ensino; ou

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a
representação para assegurar a observância de princípio
indicado nesta Constituição, ou para prover a execução de
lei, de ordem ou de decisão judicial.

Parágrafo único - A intervenção será decretada e seus
efeitos cessarão na forma da Constituição (ia República.
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TÍTULO IV

DA SOCIEDADE

Capítulo 1
DA ORDEM SOCIAL

Art. 185 - A ordem social tem como base o primado do
trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

Seção 1
Da Saúde

Art. 186 - A saúde é direito de todos, e a assistência a
ela é dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais
e económicas que visem à eh in liação do risco de doenças
e de outros agravos e ao acosso universal e igualitário às
ações e aos serviços para sua promoção, proteção o
recuperação.

Parágrafo único - O direito à saúde implica a garantia de:
- condições dignas de trabalho, moradia,

alimentação, educação, transporte, lazer e saneamento
básico;

II - acesso às informações de interesse para a saúde,
obrigado o Poder Público a manter a população informada
sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas de
prevenção e controle:

III - dignidade, gratuidade e boa qualidade no
atendimento e no tratamento de saúde;

IV - participação da sociedade, por intermédio de
entidades representativas, na elaboração de políticas, na
definição de estratégias de iniplementação e no controle
das atividades com impacto sobre a saúde.
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Ari. 187- As ações e serviços de saúde são de relevância
pública, e cabem ao Poder Público sua regulamentação,
fiscalização e controle, na forma da lei.

(Vide L:in" 13317, de 24/1/1999.)

Parágrafo único - A execução das ações e serviços será
feita pelo Poder Público e, complementarmente, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.

Art. 188 - As ações e serviços públicos de saúde no
âmbito do Estado integram rede nacional regionalizada e
hierarquicamente constituída em sistema único, e se
pautam também pelas seguintes diretrizes:

- descentralização com direção única, em nível
estadual e municipal;

II - regionalização de ações da competência do Estado;
III - integralidade na prestação de ações de saúde

adequadas à realidade epidemiológica, com prioridade para
as ações preventivas e consideradas as características
sociocconôluicas da população e de cada região, sem
prejuízo (los serviços assistenciais;

IV - participação da comunidade;
V - participação complementar das instituições

privadas no sistema único de saúde, segundo diretrizes
deste, mediante contrato de direito público ou convênio,
assegurada a preferência a entidades filantrópicas e às sem
fins lucrativos;

VI - valorização do profissional da área da saúde, com
a garantia de planos de carreira e condições para reciclagem
periódica.

Art. 189 - O sistema único de saúde será financiado
com recursos provenientes dos orçamentos da seguridade
social, da União, do Estado, dos Municípios, e com os de
outras fontes.
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§ 1 - A poluica e os planos plurianuais serão
submetidos a um Conselho Estadual de Saneamento
Básico.

§ 2 - O Estado proverá OS recursos necessários para a
implementação da política estadual (lo saneamento básico.

§ 3' - A execução de programa de saneamento básico.
estadual ou niunicipal será precedida de planejamento
que atenda aos critérios de avaliação do quadro sanitário e
epidemiológico estalslea:idos em lei.

Seção 11
Da Assistência Social

Art. 193- A assistência social será prestada pelo Esiade
a quem dela necessitar.suar, independentemente de
contribuição, seio prejuÍzo de assegurada no art. 203 da
Constituição da República.

(t 'leb Lei e, 1 2.!h.?. 1.' 2371 501h /
Art. 1 94 - As açc:s estaduais, na área de assistência

social, serão i niplenu nt adas win recursos do orçamento
do Estado e de outras fonies. observadas as seguintes
diretrizes:

1 -descuucentraçau aitiuinisirat iva, segundo a política
(te regionalização, com part ipaçao de ertidado beneficente
e de assistência sici,l!

II li p))JollaÇiiO, por ililCil) cleorganizaçocs
repleseittttiv,)s. na íoroiiilziçõo ilas políticas e: CIO controle
das ações col todos os nivuis.

I'arágraío ú o co (.) Estado promoverá plano de
assistõncia social às populações de iire1s inundadas por
reserva brios.

• (flushmío nuJeinie'ntodo j s'10 lei n 12812. <1(!281411998.)
• 1V/de' li -i a' 15012. de' 1/3 / I!;'oo4)
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Seção III
Da Educação

Art. 195 -i\ educação, direito de todos, dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, com vistas ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste
artigo, o Estado deverá garantir o ensino de Filosofia,
Sociologia e noções de Direito Eleitoral nas escolas públicas
do ensino médio.

RntigniJ coar redução dedo pelo art I l da Emendo à Consti-
tuição a" 62, de 23/12/2 003.)

Art. 196 - O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:

- igualdade de condições para o acesso e freqüência
à escola e permanência nela;

II liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e de
divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções filosóficas,
políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas, que conduza
o educando à formação de uma postura ótica e social
próprias;

IV - preservação dos valores educacionais regionais e locais;
V - gratuidade do ensino público;
VI - valorização dos profissionais do ensino, com a

garantia, na forma da lei, de plano de carreira para o
magistério público, com piso de vencimento profissional
e com ingresso exclusivamente por concurso público (te
provas e títulos, realizado periodicaniente, sob o regime
jurídico único adotado pelo Estado para seus servidores;
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VII -gestão democrática do ensino público, na Forma da lei;
VIII - seleção competitiva interna para o exercício de

Galgo comissionado de Diretor e da função de Vice-Diretor
de escola públïca, para período fixado em lei, prestigiadas,
na apuração objetiva do mérito dos candidatos, a
experiência profissional, a habilitação legal, a titulação, a
aptidão para liderança, a capacidade de gerencianiento. na
forma da lei, e a prestação de serviços no estabelecimento
por dois anos, pelo menos;

• (Inciso J0UlOfl?CJltUdO pelo Lei 11° 10486, de 24/7/1991.)
• (Inciso declurudo inconstitocionul oro 51211997-Al)!N 640.
Aeórdão publicado no Diário do Justiça CII? 1114/1997.)

IX - garantia do princípio do mérito, objetivamente
apurado, na carreira do magistério;

X - garantia do padrão de qualidade, mediante:
a) avaliação cooperativa periódica por órgão próprio do

sistema educacional, pelo corpo docente e pelos
responsáveis pelos alunos;

b) condições para reciclagem periódica pelos
profissionais de ensino:

Xl - coexistência de instituições públicas e privadas.
Parágrafo único - A gratuidade do ensino a cargo do

Estado inclui a de todo o material escolar e a da alimentação
do educando, quando na escola.

• (Vi(k Lei 11871. de 21/8/1905.)

Art. 197 - A descentralização do ensino, por
cooperação, na forma da lei, submete-se às seguintes
diretrizes:

- atendimento prioritário à escolaridade obrigatória;
II - garantia de repasse de recursos técnicos e financeiros.
• (Artigo regulanzontado pala 1.in" 12768, do 22/1/1998.)
• (Vide Lei n° 14)58, de 4/1/2002 .)
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Parágrafo único - A cessão de pessoal do magistério se
dará com todos os direitos e vantagens do cargo, como se
em exercício em unidade do sistema estadual de ensino.

Art. 198— A garantia de educação pelo Poder Público se
dá mediante:

1 - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, mesmo
para os que não tiverem tido acesso a ele na idade própria,
em período de oito horas diárias para o curso diurno:

a gratuidade e a obrigatoriedade de grau de ensino;
III - atendimento educacional especializado ao

portador de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino, com garantia de recursos humanos capacitados
e material e equipamento públicos adequados, e de vaga
em escola próxi eia à sota residência;

IV -- apoio às ciii idades especializadas, públicas e
privadas, sem fins 1 ticrai ivos, para o atendimento ao
portador de deficiência

V - cessão de servidores especializados para
atendimento às fundações públicas e entidades
filantrópicas, confessionais e comunitárias sem fins
lucrativos, de assistência ao menor e ao excepcional, como
dispuser a lei;

VI - incentivo à participação da comunidade no
processo educacional, na forma da lei;

VII - preservação dos aspectos humanísticos e
profissionalizantes no ensino médio:

VIII - expansão e manutenção da rede de
estabelecimentos oficiais de ensino, com a dotação de
infra-estrutura física e equipamentos adequados;

IX - promoção da expansão da rede de
estabelecimentos oficiais que ofereçam cursos gratuitos
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de ensino técnico-indtistrial, agrícola e comercial,
observadas as peculiaridades regionais e as características
dos grupos sociais:

X - atendimento gratuito em creche e pré-escola à
criança de até seis anos de idade, em período diário de oito
horas, com a garantia de acesso ao ensino fundamental;

XI - propiciamento de acesso aos níveis mais elevados
do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um;

XII - expansão da oferta de ensino noturno regular e
de ensino supletivo, adequados às condições do educando;

XIII - criação de sistwua integrado de bibliotecas, para
difusão de informações científicas e culturais;

XIV - programas específicos de atendimento à criança
e ao adolescente superdotados, na forma da lei;

XV - supervisão e orientação educacional nas escolas
públicas, em todos os níveis e modalidades de ensino,
exercidas por profissional habilitado;

XVI atendimento ao educando, no ensino
fundamental, por meio de programas suplementares de
fornecimento de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde;

XVII - amparo ao menor carente ou infrator e sua
formação em curso profissionalizante.

§ 1" - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

§ 2"— O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo
Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
res po nsal) il idade da autoridade cnn pel ente.

§ 3" - Compete ao Estado recensear os educandos do
ensino fundamental e, mediante instrumentos de
controle, zelar pela freqüência à escola.



§ 4— O ensino é livre à iniciativa privada, verificadas
as seguintes condições:

- observância das diretrizes e bases da educação
nacional e da legislação concorrente em nível estadual;

11 - autorização de funcionamento e supervisão e
avaliação de qualidade pelo Poder Público.

Art. 199 - As universidades gozam de autonomia
didático-científica e administrativa, incluída a gestão
financeira e patrimonial, observado o princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1° - O Estado destinará (lotações e recursos à
operacionalização e à manutenção das atividades
necessárias à total implantação e desenvolvimento da
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES
-' no valor de, no mínimo, 2% (dois por cento) da receita
orçamentária corrente ordinária do Estado, repassados em
parcelas mensais equivalentes a um doze avos do total,
no mesmo exercício.

(Parágrofo acmsceot(jdo pelo alt 2° da Emenda à Constituição
n°47, de 27/12/2000.)

§ 2° - Dos recursos a que se refere o parágrafo anterior.
7.5% (sete e meio por cento) serão destinados
prioritariamente à criação e à implantação de cursos
superiores nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri pela
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e pela
Universidade Estadual cio Montes Claros - UNIMONTES -,
podendo, justificadamente, ser empregados na
manutenção de outras atividades das respectivas
universidades.

(Pará g!ufi) acrescentado pelo alt 2° da Enwnda à Constituição
n°47, de 2711212000.1

§ 3° - Na instalação das unidades da Universidade
Estadual de Minas Gerais, ou na encanipação de entidades
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educacionais de ensino universitário, levar-se-ão em conta,
prioritariamente, regiões densamente povoadas não atendidas
por ensino público superior, observada a vocação regional.

(ltmignifo xvnuineiudo pelo a,. 20 do Emendo à Consiituição 0°
47. de 27/12/2000.)

Art. 200 - Respeitado o conteúdo mínimo do ensino
fundamental estabelecido pela União, o Estado lhe fixará
conteúdo complementar, com o objetivo de assegurar a
formação política, cultural e regional.

Parágrafo único - O ensino religioso, de matrícula
facultativa, constituirá disciplina dos horários normais
das escolas públicas de ensino fundamental.

(Vide Lei o° 15434,de5!l/2005.)
Art. 201 - O Estado aplicará, anualmente, nunca menos

de vinte e cinco por cento da receita resultante de seus
impostos, incluída a proveniente dc transferências, na
manutenção e no desenvolvimento do ensino.

1° - A parcela de arrecadação de impostos transferida
pelo Estado aos Municípios não é considerada para efeito
do cálculo previsto neste artigo.

§ 2° - Para efeito de cumprimento do disposto neste
artigo, serão considerados o sistema estadual de ensino,
os recursos transferidos para o sistema municipal de
ensino e os aplicados na forma do art. 203.

§ 3'—A distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
obrigatório, nos termos do plano estadual de educação,
observadas as diretrizes nacionais da educação.

§ 4° - O ensino fundamental público terá como fonte
adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, na forma da legislação federal.

§ ° - percentual mínimo a que se refere este artigo
será obtido de acordo com os valores reais dos recursos na
data de sua arrecadação.
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Art. 202—O Estado publicará no órgão oficial, até o (lia dez
de março de cada ano, demonstrativo da aplicação dos recursos
previstos no artigo anterior, por Município e por atividade.

Art. 203 - Os recursos públicos serão destinados às
escolas públicas e podem ser dirigidos às escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas
em lei, que:

- comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem
seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação do seu Patrimônio a outra
escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao
Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

§ Os recursos de que trata este artigo poderão ser
destinados a bolsas de estudo para ensino fundamental e
médio, na forma da lei, para os que demonstrarem
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e
de cursos regulares da rede pública na localidade de
residência do educando, obrigado o Poder Público a investir
prioritariamente na expansão (te sua rede na localidade.

(!kirú'rnfo rvgulorncntodo pela Leia 0 10638, de 171111992.)
§ 20 - As atividades universitárias de pesquisa e

extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público.
Art. 204 - O plano estadual de educação, de duração

plurianual, visará à articulação e ao desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis, à integração das ações do
Poder Público e à adaptação ao plano nacional, com os
objetivos do:

1 - erradicação do analfabetismo;
li - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica.
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Parágrafo único - Os planos de educação serâ
encaminhados, para apreciação da Assembléia Legislativa.
até o dia trinta e um de agosto do ano imediatamente
anterior ao do inicio de sua execução.

Art. 205 - É defeso ao Estado auxiliar, com recursos
financeiros e humanos, o Município que deixe de
comprovar a regular e eficaz aplicação, no ano
imediatamente anterior, do mínimo constitucional na
manutenção o no desenvolvimento do ensino.

Art . 21)6 Compete ao Conselho Estadual de Educação,
sem prejuízo de outras atribuições a ele conferidas cmli lei
e ol uervadas as diretri zes e bases estabelecidas pela União:

-- baixar normas disciplinadoras iltis sisteimias estadual
e municipal de ensino;

ti - interpretar a legislação de ensino:
III - autorizar e supervisionar o tu ni: ionaninnto do

ensino particular e avaliar-lhe a qualidade;
IV - desconcentrar suas atribuições, por meio do

comissões de âmbito municipal.
Rirágrafo único - A competência. a organização o as

diretrizes cio funcionamento do Conselho serão
cslabelec:idas era lei.

Seção IV
Da Cultura

Ari. 207 O Poder Público garante a todos o 1 deito
exercli:io tios direitos culturais, para o que incentivará,
valorizará difundirá as manifestações culturais da
coniiuiodatle iiiioeira, mediante, sobretudo:

itefimiiçáo e desenvolvimento de politica que
articule, integre e divulgue as manifestações culturais das
diversas regiões do Estado;
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II - criação e manutenção de núcleos culturais
regionais e de espaços públicos equipados, para a formação
e difusão das expressões artístico-culturais:

111 - criação e manutenção de museus e arquivos
públicos regionais que integrem o sistema de preservação
da memória do Estado, franqueada a consulta da
documentação governaniental a quantos dela necessitem;

IV - adoção de medidas adequadas à identificação,
proteção, conservação, revalorização e recuperação do
patrimônio cultural, histórico, natural e científico do
Estado;

V - adoção de incentivos fiscais que estimulem as
empresas privadas a investir na produção cultural e artística
do Estado, e na preservação do seu patrimônio histórico,
artístico e cultural;

• (Vide Lcin° 13464, de 121112000.)

VI - adoção de ação impeditiva da evasão, destruição
e descaracterização de obras de arte e rio outros bens de
valor histórico, científico, artístico e cultural;

VII - estimulo às atividades de caráter cultural e
artístico, notadamente as de cunho regional e as folclóricas.

• (Vide Lei o" 11726, de3O112/1904.)

§ 1° - O Estado, com a colaboração da comunidade,
prestará apoio para a preservação das manifestações
culturais locais, especialmente das escolas e bandas
musicais, guardas de congo e cavalhadas.

2° - O Estado manterá fundo (te desenvolvimento
cultural como garantia de viabilização do disposto neste
artigo.

Art. 208 - Constituem patrimônio cultural mineiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, que contenham
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referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade mineira, entre os quais
se incluem:

- as formas de expressão:
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, tecnológicas e artísticas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e

demais espaços destinados a manifestações artístico-
culturais:

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico,
paleontológico, ecológico e científico.

(Vide Leio 0 13956, de 24171200 1.1
Art. 209—O Estado, com a colaboração da comunidade,

protegerá o patrimônio cultural por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, de
outras formas de acautelamento e preservação e, ainda, de
repressão aos danos e às ameaças a esse patrimônio.

Parágrafo único - A lei estabelecerá plano permanente
para proteção do patrimônio cultural do Estado,
notadamente dos núcleos urbanos mais significativos.

Art. 210 - A lei disporá sobre a fixação de datas
comemorativas de fatos relevantes para a cultura estadual.

Seção V
Da Ciência e Tecnologia

Art. 211 - O Estado promoverá e incentivará o
desenvolvimento científico, a pesquisa, a difusão e a
capacitação tecnológicas.

§ l' - A pesquisa básica receberá tratamento prioritário
do Estado, com vistas ao bem público e ao progresso do
conhecimento e da ciência.
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2° - A pesquisa e a difusão tecnológicas se voltarão
preponderantemente para a solução de problemas
regionais e para o desenvolvimento produtivo do Estado,
com prioridade para o consumo interno.

3° O Estado apoiará a Formação de recursos
humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia e
concederá aos que dela se ocupem meios e condições
especiais de trabalho.

Art. 212 - O Estado manterá entidade de amparo e
fomento à pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos
necessários à sua efetiva operacionatização, a serem por
ela privativamente administrados, correspondentes a, no
mínimo, uni por cento da receita orçamentária corrente
ordinária do Estado, os quais serão repassados em parcelas
mensais equivalentes a um doze avos, no mesmo exercício.

Parágrafo único - A entidade destinará os recursos de
que trata este artigo prioritariamente a projetos que se
ajustem às diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho
Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECt'l' -. definidos
como essenciais ao desenvolvimento científico e
tecnológico do Estado, e à reestruturação da capacidade
técnico-científica das instituições (te pesquisa do Estado,
em conformidade com OS princípios definidos nos Planos
Mineiros (te Desenvolvimento Integrado - J'MDIs - e
contemplados nos Programas dos Planos Plurianuais de
Ação Governamental - PI'A(s.

(/lrgu cOlO itiiiiçoo !oJo pelo alt 2 dii Eiiiciido ú Constitui çüo
li" 17, de 20/1211212)5.)

Art. 213 - Entre outros estímulos, a lei disporá,
observado o art. 146, Xl, sobre (:omlcessão de isenções,
incentivos e benefícios fiscais a empresas brasileiras de
capital nacional, com sede e administração no Estado,
que concorram para a viabilização da autonomia
tecnológica nacional, especialmente:

- as do setor privado:

161



VII - controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que importem
riscos para a vida, a qualidade de vida, o meio ambiente,
bem como o transporte e o arniazenamenlo dessas
substâncias em seu território:

VIII - criar parques, reservas, estações ecológicas e
outras unidades de conservação, mantê-los sob especial
proteção e dotá-los da infra-estrutura indispensável às
suas finalidades;

IX - estabelecer, através de órgão colegiado, com
participação da sociedade civil, normas regulamentares e
técnicas, padrões e demais medidas de caráter operacional,
para proteção do meio ambiente e controle da utilização
racional dos recursos ambientais:

X - manter instituição de pesquisa, tlanvjaiimiito
execução que assegure ao órgão indicado no inciso anterior
o suporte técnico e operacional nccesSrio ao cumprimento
de sua finalidade;

XI - preservar os recursos bioterapêuticos regionais.
§ 21 - O licenciamento de que trata o inciso IV do

parágrafo anterior dependerá, nos casos de atividade nu
obra potencial mente causadora de significativa degradação
do meio ambiente, (lo estudo prévio de impacto ambiental,
a que se dará publicidade.

§ 3° - Parte dos recursos estaduais previstos no art.
20, § t°, da Constituição da República será aplicada de
modo a garantir o disposto no § 1°. sem prejuízo de outras
dotações orçamentárias.

§ 4 1> - Quero explorar recurso ainbiental fica obrigado
a recuperar o meio ambiente degradado. na forma da lei.

§ 5° - A conduta e a atividade consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão o infrator, pessoa física ou jurídica,

164



a sanções administrativas, sem prejuízo das obrigações de
reparar o dano e das cominaçóns penais cabíveis.

6° - São indisponíveis as terras devolutas, ou
arrecadadas pelo Estado, necessárias às atividades de
recreação pública e à instituição de parques e demais
unidades de conservação, para a proteção dos ecossistemas
naturais.

§ 7 1> - Os remanescentes da Mata Atlântica, as veredas,
os campos rupestres, as cavernas, as paisagens notáveis e
outras unidades de relevante interesse ecológico
constituem patrimônio ambiental do Estado e sua
utilização se fará, na forma da lei, em condições que
assegurem sua conservação.

(Vide Lei o° 14309, de )91612002.)
Art. 215 - É obrigação das instituições do Poder

Executivo, com atribuições diretas ou indiretas de proteção
e controle ambientai, informar o Ministério Público sobre
ocorrência de conduta ou atividade considerada lesiva ao
meio ambiente.

Ari 216 - O Estado criará mecanismos de fomento a:
- reflorestamento com a finalidade de suprir a

demanda de produtos lenhosos e de minimizar o impacto
da exploração dos adensamentos vegetais nativos;

II - programas de conservação de solos, para minimizar
a erosão e o assoreamento de corpos d'água interiores
naturais ou artificiais;

III - programas de defesa e recuperação da qualidade
das águas e do ar;

IV - projetos de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para a utilização de espécies nativas nos
programas de reflorestamento.

§ 1" — O Estado pIon1o'erá o inventário, o mapeamneoto
e o monitoramento das coberturas vegetais nativas e cio
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iv - o acolhimento, preferenteolente em casa
especializada, de mulher, criança, adolescente e idoso,
vítimas de violência no âmbito da família ou fora dele.

Art. 222 - É dever do Estado promover ações que
visem assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade,
o direito a vida, saúde, alimentação, educação, lazer,
profissionalização, cultura, dignidade, respeito. liberdade,
convivência familiar e comunitária, e colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

§ 1" - O Estado estimulará, mediante incentivos
fiscais, subsídios e menções promocionais, nos termos
da lei, o acolhimento ou a guarda de cl'iança ou adolescente
órfão 01! abandonado.

§ 2' - O Estado destinará recursos à assistência
niaterno-infantil.

§ 3° A prevenção da dependência de drogas e afins é
dever do Estado, que 1> estará atendimento especializado
à criança e ao adolescente dependentes, desenvolvendo
ações que auxiliem sua integração na comunidade, na
forma da lei.

• /I'oiógmfú ngu1oz!!mlIoilr(J(ol(s !.!ui o" 11544. do 25/7/1994.)
Art. 223 - As ações do Estado de proteção à infância e

à juventude serão organizadas na forma da lei, com base
eIS seguintes diretrizes:

• /Vük Leio 0 105W. do 77/1/1991.)
• / VidoiÁ'in" 71:197. (106/1/1994.)
• /Vido Lei (("13469. de 17/1/2000.)

- desconcentração do atendimento:
TI - valorização dos vínculos familiar e comunitário,

como medida preferencial para a integração social da criança
ti do adolescente;
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Ill - atendimento prioritário cru 	de risco,
definidas em lei, observadas as características culturais e
SOCIOCCOUÔII1IC1LS locais;

(Vide Lei n° 15473, de 28/1/200.1)

IV - participação tia sociedade, mediante organizações
representativas, mm formulação de políticas e programas e
no acompanhamento e fiscalização de sua execução.

Parágrafo único - O Estado manterá programas
socioeducativos destinados à criança e ao adolescente
privados das condições fundamentais necessárias ao seu
pleno desenvolvimento e estimulará, por meio de apoio
técnico e financeiro, os de igual natureza de iniciativa de
entidade filantrópica.

[Vide Lei n°10501. de 17/10/1991.)
Art. 224— O Estado assegurará condições de prevenção

das deficiências física, sensorial e mental, com prioridade
para a assistência pré-natal e à infância, e de integração
social do portador de deficiência, em especial do
adolescente, e a facilitação tio acesso a bens e serviços
coletivos, com eliminação de preconceitos e remoção de
obstáculos arquitetônicos.

• (Vide Lei O 20837, de 27/712992.)

• (Vide Lei n° 13738, de 20111!2000.)
• (Vide Lei n° 14950. de 9/1/2004.)

§ 1° - Para assegurar a implementação das medidas
indicadas neste artigo, incumbe ao Poder Público:

- estabelecer normas de construção e adaptação de
logradouros e edifícios de uso público e de adaptação de
veículos de transporte coletivo;

(Inciso mgolanmeiflodo pelo Lei n°11666, de 9/22/1994.)

• (Vide Lei 1?' 14924, de 29/22/2003.)
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II - celebrar convênio com entidade profissional izante
sem fins lucrativos, com vistas à formação profissional e
à preparação para o trabalho:

111 - estimular a empresa mediante adoção de
mecanismos, inclusive incentivos fiscais, a absorver a
mão-de-obra de portador de deficiência;

IV - criar Centros profissionalizantes para treinamento,
habilitação e reabilitação profissional rio portador de
deficiência e do acidentado no trabalho, e assegurar a
integração entre saúde, educação e trabalho;

(inciso isgrilamcir1odo pela Leio" 11944. de 19110/1995.)

V - implantar sistemas especializados de comunicação
em estabelecimento da rede oficial de ensino de cidade-pólo
regional, de modo a atender às necessidades educacionais e
sociais de portador de deficiência visua 1(01 auditiva:

VI - criar programas de assistência integral para
excepcional não reabil i tável:

VI] - promover a participação das entidades
representativas cio segmento na formulação (Ia Política de
atendimento ao portador de deficiência e no controle das
açoes desenvolvidas, em todos os níveis, pelos órgãos
estaduais responsáveis pela política de proteção ao portador
íie deficiência:

VIII - assegurar. nas emissoras oficiais de televisão cio
Estado, tradução, por intérprete. para portadorde deficiência
auditiva, rios noticiários e comunicações oficiais:

IX - promover a formação dos policiais militares e
demais servidores públicos responsáveis pela segurança
do trânsito, para habilitá-los ao atendimento das
necessidades do portador de deficiência;

X - destinar, na forma ria lei, recursos às entidades de
amparo e de assistência ao portador de deficiência.
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§ 2" - Ao servidor público que passe à condição de
deficiente no exercício de cargo ou função pública, o Estado
assegurará assistência médica e hospitalar, medicamentos
aparelhos e equipamentos necessários ao tratamento e à
sua adaptação às novas condições de vida.

Art. 225 - O Estado promoverá condições que
assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite à sua
dignidade e ao seu bem-estar.

• (Vide Lei o" 12666, de 411111997.)
• (Vide Lei o" 13176, de 291111999.)
• (Vide Lei o" 13177, de 201111998.)
• (Vide Ii,i o" 13615, de 101712000.)

§ 1"- O amparo ao idoso será, quanto possível, exercido
no próprio lar.

• (Vide Lei o" 13763, de 3011112000.)
§ 2" - Para assegurar a integração do idoso na

comunidade e na família, serão criados centros diurnos
de lazer e de amparo à velhice e programas de preparação
para a aposentadoria, com a participação de instituições
dedicadas a essa finalidade.

§ 30 - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é
garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos
mediante apresentação da carteira de identidade ou de
trabalho, sendo vedada a exigência de qualquer outra forma
de identificação.

• (Pun'igrnfo ucn!scentado pelo ou. l°da Enicndu à Cu,nstiwiçüo
o" 28, de 11101195)7.)

Art. 226 Para assegurar a efetiva participação da
sociedade, nos termos do disposto nesta seção, serão
criados o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
do Portador de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso.

• (Vide Lei n° 10501, de 17/10/1991.)
• (Vide Lei n° 12666, de 411111997.)
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• (Ve!' iii a' 131 7h, It 20/1/1999.)
• ib Lei a" 13799, d,-21!1212000.)

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos cio Portador de Deficiência e o Conselho Estadual
do Idoso serão instituídos até o dia 15 de março de 1993.

• (Arfigocont niIç(jo dada p.'Io uM. 1 da Ensaula à Consiitziiçãi
n' ti. de2112l992.)

Seção IX
Da Comunicação Social

ArI . 227 - A nau ifestaçau cio pensamento. a criação, a
expressão o a informação, sob qualquer forma, processo
ou veículo. não sofrerão restrição, observado o disposto
na Constititiçiu (LiRnpuliljc:a e nesta Constituição.

Rirágratu ticcicu Nonhtinci lei nu ato do Poder Público
poderão :wistitu c:iiitcaraçcc à plena liberdade d
iittorciictc,:ão juociclistic.t ccci veíc:ulu de comunicação social,
observado o segui cite:

t	livn titaiiitialaçãottc	vcslaclooai-ionimato;
II .. t.sscgtir,ti tu o direitu dc; resposta l)n)pOi'ciOnal ao agravo,

além tio iccdi;iciação pai' danos material, moral ou à imagem:
III - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a

honra e a iulagem tias pessoas, assegurado o direito a
inhienizaçál) por dano, material ou moral, decorrente de
cria violação:

lv - d livre o tixt;rt:icio de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei federal estabelecer:

V - a publicação de veículo impresso de comunicação
independe de licença cia autoridade;

VI - é vedada toda e qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística.

Art. 228— A produção e a programação das emissoras de
rádio e de televisão uticiais atenderão aos seguintes priicipios:
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- preferência a finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas;

II - promoção das culturas nacional e regional e estímulo
à produção independente que objetivo sua divulgação;

II! - regionalização de produções culturais artística e
jornalística, nos percentuais estabelecidos cm lei federal;

1V—respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Parágrafo único - As emissoras de rádio e de televisão

sob controle do Estado ou de entidade de administração
indireta reservarão horário para a divulgação das atividades
dos Poderes do Estado, conforme dispuser a lei.

Art. 229 - Os veículos de comunicação social da
administração direta e indireta do Estado são obrigados a:

- manter conselhos editoriais integrados paritariamente
por representantes do Poder Público e da sociedade civil;

II - manter comissões de redação compostas de
representantes dos profissionais habilitados, eleitos
diretamente por seus pares.

Art. 230 - Para os efeitos do disposto nesta seção, o
Estado instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho Estadual
de Comunicação Social, composto (te representantes da
sociedade civil, na forma da lei.

• (Vide wt 65068 da Lei n° 11406, do 281111994.)

Capítulo II
DA ORDEM ECONÔMICA

Seção 1
Do Desenvolvimento Econômico

Art. 231 - O Estado, para fomentar o desenvolvimento
econômico, observados os princípios da Constituição da
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República e os (lesta Constituição, estabelecerá e executará
o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que será
proposto pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social e aprovado em lei.

• Cuj, ei regulornermtado pela Lein° 10628, de 16/1/1992.)
• (Vide Lei o" 12051, de 2911211995.)

1 1 - Na composição cio Conselho será assegurada a
participação da sociedade civil.

§ 20_ O Piano terá, entre outros, os seguintes objetivos:
- o desenvolvimento socioeconõmico integrado do Estado:

11—a racionalização ca coordenação das ações do Governo;
III - o incremento das atividades produtivas do Estado;
IV a expansão social do mercado consumidor:
V - a superação das desigualdades sociais e regionais

do Estado;
VI - a expansão cio mercado de trabalho:
VII - o desenvolvimento dos Municípios de escassas

condições de propulsão socioeconômica:
VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado.
§ 30 - Na fixação das diretrizes para a consecução dos

objetivos previstos no parágrafo anterior, deve o Estado
respeitar e preservar os valores culturais.

§ 4' - O planejamento governamental terá caráter
indicativo para o setor privado.

Ari. 232 - A exploração, pelo Estado, de atividade
econômica não será permitida, salvo quando motivada
por relevante interesse  coletivo.

§ 10 - As entidades de administração indireta no
exercício de atividade econômica não poderão gozar mie
privilégio fiscal não extensivo ao setor privado.
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§ 2<' - A lei disciplinará as relações, entre si, do Estado,
de suas entidades e da sociedade.

Art. 233 - O Estado adotará instrumentos para
- restrição ao abuso do poder econômico;

II - defesa, promoção e divulgação dos direitos do
consumidor, educação para o consume e estímulo à
organização de associações voltadas para esse fim:

(VidLi n' 13009, de 9/11/1998.)
III - fiscalização e controle de qualidade, de preços e

de pesos e medidas dos bens e serviços produzidos e
comercializados em seu território:

IV - eliminação de entrave burocrático que embarace
o exercício da atividade econômica;

V - apoio à pequena e à microempresa:
VI - apoio ao associativismo e estímulo à organização

da atividade econômica em cooperativas, mediante
tratamento jurídico diferenciado.

§ 1' - O Estado dispensará tratamento jurídico
diferenciado à rnicroempresa e à empresa de !)(l11(n0 porte,
assim definidas em lei, com a simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias e cred ii idas, ou com
a eliminação ou a redução destas por meio de lei,

• (Vide Lei 0 10992,de29/12/1992.)
• (VideLain" 12708,de2911211997)
• (Vide Lei n° 13437, de 30112/1999.)
• (Vide Leio' 15219, de 7/7/2004.)

§ 2° - O Estado, para consecução dos objetivos
mencionados no parágrafo anterior, poderá adotar sistema
tarifário diferenciado, na forma da lei.

§ 31 - O Poder Público manterá órgão especializado
para a execução da política de defesa do consumidor.

• (Vide ozts. 22o24 do Lei Coiriplenientorn° 61. de 1210712001.)
• (Vide Lei Complementar n° 66. (Ic 221212003.)
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Art. 234 - O serviço público estadual de fomento ao
desenvolvimento econômico do Estado será executado
Por instituições creditícias oficiais.

ArI. 235 - Fica criado fundo destinado ao fomento e ao
desenvolvimento socioeeonõmico do Estado, voltado para
as médias, pequenas e microempresas e para as
cooperativas, na forma da lei.

11396. de61111994./

Seção 11
Do Sistema Financeiro Estadual

Art. 236 - O sistema financeiro público estadual,
estruturado de modo a promover o desenvolvimento
equilibrado do Estado e a servir aos interesses da
coletividade, com a ['unção precípua de democratizar o
crédito e permitir à população o acesso aos serviços
bancários, é constituído pelas instituições finani:eiras
oficiais estaduais.

Art. 237—As instituições financeiras estaduais são Órgãos
de execução da política de crédito do Governo do Estado,
sendo constituídas nos segmentos do sistema financeiro
que convierem ao desenvolvimento financeiro estadual,

Ari. 238 - A transformação, a fusão, a cisão, a
incorporação ou a extinção das instituições financeiras
oficiais estaduais dependerão de prévia autorização da
Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Ainda que ocorra modificação na
estrutura das instituições de que trata este artigo, o Estado
deterá, no mínimo, cinqüenta e um por cento das ações
com (li rei lo a voto nas consti toldas sob a lormna de socie 1am te
anônima.

Art. 239 - Sem prejuízo do sistema de centralização
das receitas públicas, o recolhimento de tributos e demais

(l'idv 1.'iii
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receitas públicas estaduais será efetuado nos
estabelecimentos públicos ou privados autorizados pela
administração fazendária.

Parágrafo único - A autorização a que se refere o capul
deste artigo será publicada no órgão de imprensa oficial
dos Poderes do Estado e divulgada na internet, na página
eletrônica do Estado.

(flrti'o coei 'duçào dada pelo ort. 1, do Emendo à (.onstituiçõo
b 12/122002.)

Art. 240 Os recursos captados tidas instituições oficiais
estaduais serão integralmente aplicados no interesse do
(leseilvolvj monto tio Estado.

Art. 241 - O Conselho Diretor (lo cada iiistitiiição
fiiianc;ejra estadual terá, entre SOUS membros, um 1 )iretor
representante tios servidores, com direito a voz e voto e
por estes eleito livremente.

§ 1' - O Diretor representante dos servidores não
executará funções operacionais, cabendo-lhe promover e
incentivar a participação dos servidores na melhor gestão
da empresa.

2° - O Diretor representante dos servidores terá
estabilidade no emprego durante o período cio representação
e por mais um ano depois de terminado o mandato.

Seção III
Do Turismo

Art. 242--0 Estadlapoiaráe incentivará o turisniocoiiio
ai i 'idmle econcouica, reconhecendo-o cone) forma (lo
l )ronloçáo e (lesei! volvi monto, social 1' (:111)))

Ari. 243 - O Estado, juntamente com o órgão colegiado
representativo dos segmentos do setor, definirá a política
estadual de turismo, observadas as seguintes diretrizes e ações:

(Vi(b' Lei n° 11520, de 131711994.)
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- adoção de plano integrado e permanente,
estabelecido em lei, para o desenvolvimento do turismo
no Estado, observado o princípio da regionalização:

• (vidc ij.i n 12398. de 12/12/1996.)

• (Vide Lei e" 14368, de 29/7/2002.)

II - incentivo ao turismo para a população de baixa
renda, inclusive mediante estímulos fis cais e criação de
colônias de férias, observado o disposto no inciso anterior:

III - desenvolvimento de infra-estrutura e conservação
dos parques estaduais, reservas biológicas, cavernas e
abrigos sob rocha e de todo potencial natural que venha a
ser de interesse turístico:

IV - estimulo à produção artesanal típica de cada região
do Estado, mediante iolitica de redução ou de isenção de
tarifas devidas por serviços estaduais, conforme
especificação em lei:

(Vide Lei e" 12708, da 29/1211997.)

• (Vide Lei e" 13437, de 3Q`12!1999.)

V - apoio a programas de orientação e divulgação do
turismo regional e ao desenvolvimento de projetos
turísticos municipais:

VI - criação de fundo de assistência ao turismo, em
benefício das cidades históricas, estâncias hidrominerais
e outras localidades com reconhecido potencial turístico
desprovidas de recursos:

• (Vã/el_eia" 11520, de 13/7/1994.)

Vil - regulamentação do uso, ocupação e fruição dos
bens naturais e culturais de interesse turístico:

VIII - manutenção e aparelhamento das estâncias
hidrominerais:

IX - proteção do patrimônio ecológico e histórico-
cultural do Estado;

178



X - apoio à iniciativa privada no desenvolvimento de
programas de lazer e entretenimento para a população;

XI - apoio a eventos turísticos, na forma da lei;
XII - promoção da educação para o turismo em todos

os níveis educacionais;
• (Inciso ocmscentmk, pelo ali. 1" do Emendo à constituição n°
.51. d(-29'10!2001.1

XIII - divulgação de informações sobre a atividade do
turismo, com vistas a conscientizar a população da
importância do desenvolvimento do setor no Estado.

• (Jflclso OcreScLntO(lO pelo ort 1' do Emendo à Constituição n°
51, de 29/10/2001.)

Parágrafo único - O Estado incentivará o turismo
social, niediaicic, benefícios fiscais, na forma da lei.

Seçao IV
l)o Política Urbana

Ari. 244 (oriiiiete ao Estado participar (1<) processo
de execução das diretrizes dos planos diretores, na forma
deste artigo.

§ i' - As atividades e serviços a cargo do Estado e de
suas entidades de administração indireta, no âmbito
urbano, serão articulados com os do Município, visando
harmonizar e racionalizar a execução das diretrizes do
respectivo plano diretor, em favor do objetivo comum de
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e de garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 2" A articulação de que trata o parágrafo anterior
será incumbência de órgão constituído, paritariamente. por
representantes dos Poderes Públicos estadual e municipal.

§ 3"— As entidades da Administração Pública Estadual,
concessionárias dos serviços públicos relativos a
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equipamentos urbanos, obrigam-se a realizar e instalar os
respectivos serviços de infra-estrutura urbana nos
loteatitentos novos. no prazo de cento e oitenta dias
contados de sua aprovação pelas autoridades municipais.

Art. 245	() Estado assistirá os Municípios que o
solicitarem na elaboração dos planos diretores.

§ 1' - Na liberação do recursos do erário estadual e na
concessão de outros benefícios em favor de objetivos de
(lesenvolvinlento urbano e social, o Estado atenderá,
prioritarianiento. ao Munic:ipio já dotado de plano diretor,
incluídas. entre suas diretrizes, as de:

- ordenamento do território, sob os requisitos de
zoneamento, uso, pan:elaiitcnto e ocupação do solo urbano:

II-- oprovação e Iis(.alizdça() de edificações, observadas
as coi id içoes gi o lógi :is, minerais e hídricas e respeitado o
patriiiôiiio 1 nt foral a que se refere o art. 208, entre outros
roqiiisitos compatibilizados com o disposto neste inciso;

III - i servaçao do nwio ambiente e da cultura:
IV - gararil ia do saircainontú básico:
V - urbanização, regularização e titulação das áreas

deterioradas, protorr:uicial iiiente sem remoção dos moradores:
VI - participação das entidades comunitárias no

planejamento e controle da execução dos programas a elas
pert i neo ti 5:

VII - manutenção de sistemas de limpeza urbana.
coleta, tratamento e destinação final do lixo urbano:

\'lll - reserva de áreas urbanas para implantação de
projetos de cunho social.

§ 20 - í) Estado incentivará, mediante assistència
Iócnica, a criação do cidades-satélites, para expansão urbana
de cidades considerarias históricas, com o objetivo de
preservação do núcleo cultural.



3" - Adotar-se-á o mapearnento geológico básico corno
subsídio tóciuco para a planificação do uso e ocupação do solo.

Art. 246 - O Poder Público adotará instrumentos para
efetivar o direito de todos à moradia, em condições dignas,
mediante políticas habitacionais que considerem as
peculiaridades regionais e garantam a participação da
sociedade civil.

• (Vide Lei n" 11265. de 411111993.)
• (Vide Lei n" 11392. de 6/111994.)
• (1/ide Lei a" 11622, de (V1011994.)

§ 1° - O direito à moradia compreende o acesso aos
equipamentos urbanos.

PaiágmJo iezwinero(lo pelo o,Y_ 2" da Emenda à Constitniçãoii'-'
34, de 8/7/1998.)

§ 2° - A legitimação de terras devolutas situadas no
perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, assim
considerada a faixa externa contígua ao perímetro urbano de
até 2 km (dois quilômetros) de largura, compatibilizada Caia
o plano urbanist i :o ai ti nicipal ou metropolitano, é limitada,
respectivamente, a 500 ni (quinhentos metros quadrados)
e a 2.000 rn 2 (dois mil metros quadrados), permitida ao
ocupante a legitimação da área remanescente, quando esta
for insuficiente à constituição de um novo lote,

• (Porágmfo acieseentado pelo ort. 2" do Emenda à Constituição
a" 34, de 8/7/7998.)
• (Vide Leia" 11020, dc 8/1/1993.)
• (Vide Lei n1 73468, de 1711120003

§ 3" - Será onerosa a legitimação:
- de terreno ocupado por proprietário de outro imóvel

urbano ou rural no mesmo município;
It - de área superior a 1.000 1112 (mil metros quadrados),

situada em zona de expansão urbana;
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III - da área remanescente.
• (lblsigmfo (wrnsccnlodO polo art. 2° da Emenda à Constituição
o° 34, de 817/1998.)

§ 4 1' O Poder Executivo poderá delegar aos municípios,
nos termos da lei, a discriminação e a legitimação das
terras devolutas situadas no perínietro urbano e na zona
de expansão urbana.

• (Pargmfo acnncentndo polo ali. 2° do Emenda à Constituição
n°34, de8/7/1998.)

§ 5°_ A legitimação onerosa efetuada pelo município
obedecerá à tabela de preços previamente aprovada pela
Câmara Municipal.

(l-luágmfo (icmscentadopeh) 011. 2" cio Emenda à Constituição o°
34, do 817/1998.1

§ 6" Das áreas arrecadadas peto rminicípio em processo
discriminatório administrativo ou ação judicial
discriminatória, 30% (trinta por cento) continuarão a
pertencer ao Estado e serão destinadas, prioritariamente a:

- construção de habitações populares;
II - implantação de equipamentos comunitários;
III - preservação do meio ambiente;
IV - instalação de obras o serviços municipais,

estaduais e federais.
• ,(igrnJb acnjyccccitado pelo uli. í" do Emendo à Constituição
n°34, de 8/7/1998.)

§ 7" - Serão encaminhados à Assembléia Legislativa:
- relatório anual das atividades relacionadas com a

alienação ou a concessão administrativa, sem prévia
autorização legislativa, de terras públicas e devolutas:

II - relação das terras públicas e devolutas a serem
legitimadas administrativamente, com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias da expedição do título.

• (Pnrcignfo ,i,:msm:entodo pelo ali. 2° da Emenda à Constituição
n"34, d 8/711998.)



Seção V
Da Política Rural

1: 11244. (1' 26 1 2995.,
• fVtd 1.., e 13195. d, 29, 1:1999.)

Art. 247—O Estado adotará programas de desenvolvimento
rural destinados a fomentar a produção agropecuária,
organizar o ahastecimciito alimentar, promover o bem-estar
do hnmeit que vive do trabalho da terra e fixá-lo no (;ail Ipo,
colnl)aIil)iliza(Ios com a política agrícola e com o plano de
reforma agrária estabelecidos pela União.

• (Cupul iOUIuflI(,Ii1QdO pdt7 Lei " 11405, de 281111994.)

1° - Para a consecução dos objetivos indicados neste
artigo, será assegurada, no planejamento e na execução da
política rural, na forma da lei, a participação dos setores de
produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, e
dos setores de comercialização, armazenamento, transportes
e abastecimento, levando-se em conta, especialmente:

- os instrumentos creditícios e fiscais;
II - o incentivo à pesquisa tecnológica e científica e à

difusão de seus resultados;
III - a assistência técnica e a extensão rural;
IV - o seguro agrícola;
V - ocooperativismo;
VI - a eletrificação rural e a irrigação:
VII -- a Ii, tI dl ação para o trabalhador rural:
VIII - O (:111111) ri moo tn da função 50(30l da propriedade;
IX a a li e liação ou a concessão, a qualqueruer tíiido, de

terra pública para assentamento de trabalhador rural ou
produtor rural, pessoa física ou jurídica, ainda que por
interposta pessoa, compatibilizadas com os objetivos da
reforma agrária e limitadas a lOOha (cem hectares).
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• 1111ciso , ,0iii mduçuu il,ulu pe/ourt. i o do Emenda à Constituição
ti :14, I, 5:7/19101.1

•	n't,qiluui,,itaiIa ,irla L'i o 1 1405. de 28/1 1994.)

2' A alienação ou coo cessão de que trata o inciso
IX do parágrafo anterior será permitida uma única vez a
cada beneficiário, ainda que a negociação se verifique após
o prazo fixado no k 4'.

30_ Independem da prévia autorização legislativa:
1 - a alienação ou concessão de terra pública previstas

no plano de reforma agrária estadual, aprovado em lei:
li - a concessão gratuita tio domínio de área devoluta

rural não superior a !i(iha (cinquenta hectares) a quem,
não sendo propriel/iriti de imóvel rural ou urbano, a possua
conto sua, por 5 (i:iiu:o) inios ininterruptos, sem oposição.
tenha nela sua ninradia e a tenha tornado produtiva.

• (1tiulí:u ii, ii ai o iIiçà ' i ,Jii,iu J?r!o aO. 1'' da Eniotula à (tu(slt-
linçuo n • ' . 1 .1. i/i' 1117/19911.1

Srra nntnlgilln titulo de donuiiit (til

cwn:essao Ir uso, inegociável pelo prazo de dez anos, ao
heiii:Iit;iirio do disposto no inciso IX cIo § l que comprovar
exploração eletiva t'iiicuiação pessoal à terra, nos termos
e condições	istos aio lei.

§ 5" - O titulo do dontinio e a concessão de uso serão
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos.
independentemente do estado civil, nos termos e nas
condições previstos em lei.

§ 6' - Quem tornar ecoitonhicamente produtiva terra
devoluta estadual e comprovar sua vinculação pessoal a
ela terá preferência para adquirir-lhe o domínio, até a área
de duzentos e cinquenta hectares, contra o pagamento do
seu valor, acrescido dos cinolunientos.

§ 7"- São vedadas a alienação e a concsão de terra pública:
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- a membro dos Poderes Executivo, Judiciário e
Legislativo e a dirigente de órgão e entidade de
administração pública direta e indireta;

II - a servidor de órgão ou entidade da Administração
Pública vinculado ao sistema de política rural do Estado;

111-a proprietário de mais de duzentosecinqüenta hectares;
IV - a pessoa jurídica cuja t itiilaridade do poder

decisório seja de estrangeiro;
V - a cônjuge ou a parente consangüíneo ou afim, até

o terceiro grau, ou por adoção, (Ias autori(la(les e do servidor
indicados, respectivamente, nos incisos 1 e II e de
beneficiário de terra pública rural em área contígua à do
beneficiário.

(lnc,ze com redação dada pelo art. ]`da Emenda à Constituição
n° 34, de 81711998.)

8°- Na ação judicial discriminatória, o Estado poderá
firmar acordo para a legitimação de terra devoluta rural
c:oni área de até 2 5Oha (duzentos e cinquenta hectares),
atendidos os seguintes requisitos:

- cumprimento da função social, nos termos do art.
(til ( :oust ittiição Federal; e
li devolução, pelo ocupante, da área remanescente.
• (ll,n'igrnfo acrescentado pelo (Ir!. 3° da Emenda à Constituição
n°34, de 81711998.)
90 - Serão encaminhados à Assembléia Legislativa:
- relatório anual das atividades relacionadas com a

alienação ou a concessão administrativa, sem prévia
autorização legislativa, de terras públicas e devolutas;

ii - relação das terras públicas e devolutas a serem
legitimadas ou concedidas administrativamente, com
antecedência;etlência mínima de 90 (noventa) dias da expedição
do título  ou da celebração do coo trato.
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• Porágrufo ad 5Cd1710(IOJ)O/() ar!.:?' do Emenda à Constituição
n"34, do 817,'1998.)

Art. 248 - O Estado formulará, mediante lei, a política
rural, conforme a regionalização prevista nesta
Constituição, observadas as peculiaridades locais, para
desenvolver e consolidara diversificação e a especialização
regionais, asseguradas as seguintes medidas:

• (Vide lei n'li 405. de 28i/l994.)
implantação e manutenção de núcleos gratuitos

de profissionalização específica:
II - criação e manutenção de fazendas-modelo e de

serviços de preservação e controle da saúde animal;
III - divulgação de dados técnicos relevantes

concernentes à política rural:
IV - oferta, peio Poder Público, de infra-estrutura (lo

arniazdnagem, de garantia de mercado na área estadual e
de sistema viário adequado ao escoamento da produção;

V - repressão ao uso de anabolizante e ao uso
indiscriminado de agrotÓxico;

VI - incentivo, com a participação do Município, à criação
degranja, sítio e chácara em núcleo rural, em sistema familiar;

VII-estínmloàorgimizaçãoparticipativadapOpolaçãO rural;
VIII - adução de treinamento de prática preventiva de

medicinas humana e veterinária e de técnicas de exploração
e de reposição florestal, compatibilizadas com a exploração
do solo e a preservação do meio ambiente;

IX - oferta, pelo Poder Público, de escolas, postos de
saúde, centros de lazer e centros de treinamento de mão-
de-obra rural, e de condições para implantação de
instalações de saneamento básico;

X - incentivo ao uso de tecnologias adequadas ao
manejo do solo;
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(Vide Lei n" 12596, de 301711997.)

Xl - programas de fornecimento de insumos básicos
e de serviços de mecanização agrícola;

XII - programas de controle de erosão, de manutenção
de fertilidade e de recuperação de solos degradados:

XIII - assistência técnica e extensão rural, com
atendimento gratuito aos pequenos produtores rurais e
suas formas associativas e aos beneficiários de projeto de
reforma agrária;

XIV prioridade para o abastecimento interno,
no j adamente iiu que diz respeito ao apoio aos produtores
de gêneros alimentícios básicos;

XV criação e manutenção de núcleos de
demonstração e experimentação de tecnologia apropriada
à pequena produção;

XVI - apoio às iniciativas de comercialização direta
entre pequenos produtores rurais e consumidores.

Seção VI
Da Política Hídrica e Minerária

Art. 249 - A política hídrica e minerária executada pelo
Poder Público se destina ao aproveitamento racional, em
seus múltiplos usos, e à proteção dos recursos hídricos e
minerais, observada a legislação federal.

(VuI I,i n, ' /3199. (I(29/J!l999.)
Art. 250 - Para assegurar a efetividade do objel ivo do

artigo ar, ml cri ,r, o Poder Público, por meio de sistema
estadual de gerenciarnento de recursos hídricos e sistema
estadual cio gerenciamento de recursos minerários,
observará, entre outros, os seguintes preceitos:

- adoção da bacia hidrográfica como base de
gerenciamento e de classificação dos recursos hídricos;
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II o iteç.io e tilil ização racional das águas superficiais
e s hterr/i ileas, ilas nascentes e sumidouros e das áreas
úmidas iii jacenles:

(Vicó' Lei o 13271.	11,12,2000J

Jil - criação de incentivo a programas nas áreas de turismo
e saúde. com vistas ao uso terapêutico das águas minerais e
termais na prevenção e no tratamento de doenças:.

IV - conservação dos ecossistemas aquáticos:
• (Vele 1,, o 12205. di'24!7'1990./
• (Vide /A') 1 14181, de 1711121)02.)

V - fomento das práticas náuticas, de pesca desportiva
e de recreação pública em rios de preservação permanente:

• (Vide Iii ii' /220?). ! 2417/1096.)
• (Vi	-i is' 14 Ii!!. i/o 17/1/2002.)

VI - fomento a pesquisa, à exploração racional e ao
lieniific:ianieoto dos recursos Inhlierais do subsolo, por
meio das iniciativas pública e privada:

VII adoção de i nst ril nientos de controle dos direitos
de pesquisa e de exploração dos recursos minerais e
energót i(:OS

VIII - adoção de nlaJ)eahIusnto geológico básico, como
Suporte para o gere ncianiento e a classificação de recursos
10! nora is:

IX - democratização das informações cartográficas,
de goo(:iou( ias e (te recursos naturais:

X - estímulo à organização das atividades de garimpo,
sob a forma de cooperativas, com vistas à promoção
socioeconl'lnhica de seus membros, ao incremento da
produtividade e à redução de impactos ambientais
decorrentes dessa atividade.

1 - Para a execução do gerenciamento previsto no
inciso 1. o Estado instituirá circunscrições hidrográficas
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integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, na forma da lei.

§ 21 - Para preservação dos recursos hídricos do Estado,
a lei estabelecerá as hipóteses cio que será exigido o
lançamento de efluentes industriais a montante do ponto
de captação.

§ 3° - Para cumprimento do disposto no inciso V, a lei
instituirá sistema estadual de rios de preservação
permanente.

• (Rir4afa regulamentado pela Lei n°10629, de 161111992.)
• (l'urúgivfo regulamentado pela Lei n° 15082, de 27/4/2004.)

Art. 251 - A exploração de recursos hídricos e minerais
do Estado não poderá comprometer os patrimônios natural
e cultural, sob pena de responsabilidade, na forma da lei.

• (Artigo regulamentado pelo Lei o° 13199, da 29/1/1999.)
Ari. 252— Os recursos financeiros destinados ao Estado,

resultantes de sua participação na exploração de recursos
minerais em seu território ou de compensação financeira
correspondente, serão, prioritariamente, aplicados de forma
a garantir o disposto no art. 253, sem prejuízo da destinação
assegurada no § 30 do art. 214.

Art. 253 - O Estado assistirá, de modo especial, o
Município que se desenvolva em torno de atividade
mineradora, tendo em vista a diversificação de sua
economia e a garantia de permanência de seu
desenvolvimento socioeconômico.

§ 1'— A assistência de que trata este artigo será objeto
de plano de integração e de assistência aos Municípios
mineradores, a se efetivar, tanto quanto possível, por meio
de associação que os congregue.

§ 20_ A lei que estabelecer o critério de rateio da parte
disponível do imposto a que se refere o art. 144, 1, b,
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TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 256 - É considerado data magna do Estado o dia
21 de abril, Dia de Tiradentes, e Dia do Estado de Minas
Gerais, o dia 16 de julho.

§ 1°—Asemana em que recairo dia 16 de julho constituirá
período de celebrações cívicas em todo o território mineiro,
sob a denominação de Semana de Minas.

• (Vide Lein° 10176, de 2/6/1990.)

§ 2° - A Capital do Estado será transferida
simbolicamente para a cidade de Ouro Preto no dia 21 de
abril e para a cidade de Mariana, no dia 16 de julho.

• (Artigo com redação dado pelo ait Í°da Emenda à Constituição
n0 22, de 31717997.)

Art. 257 - O Governador eleito designará Comissão de
Transição, cujos trabalhos se iniciarão, no mínimo, trinta
dias antes de sua posse.

Parágrafo único - O Governo do Estado oferecerá as
condições necessárias para que a Comissão possa efetuar
completo levantamento da situação da administração direta
e da indireta, inclusive mediante a contratação de auditoria
externa.

Art. 258 - Todo agente político ou agente público,
qualquer que seja sua categoria ou a natureza do cargo, e o
dirigente, a qualquer título, de entidade da administração
indireta, obrigam-se, ao se empossarem e ao serem
exonerados, a declarar seus bens, sob pena de nulidade, de
pleno direito, do ato de posse.

Parágrafo único - Obrigam-se a declaração de bens,
registrada no Cartório de Títulos e Documentos, os
ocupantes de cargos eletivos nos Poderes Legislativo e
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reservará percentual específico para os Municípios
considerados mineradores.

• (Vide Lei 1? 13803, (1e27112/2000.)
30 - A lei criará o Fundo de Exaustão e Assistência

aos Municípios Mineradores, formado por recursos
oriundos do Estado e dos Municípios interessados, cuja
gestão dará prioridade à diversificação de atividades
econômicas desses Municípios, na forma de lei
complementar.

Art. 254-O Estado promoverá e incentivará sua política
de desenvolvimento energético e a exploração de recursos
hídricos, de gás canalizado e de outras formas de energia,
observadas as diretrizes gerais da legislação federal pertinente.

(Capot mgu/omuntado pulo Lei n° 13799, de 291111999.)

1°- A exploração de fontes energéticas e a produção
de energia receberão tratamento prioritário do Estado, com
vistas ao desenvolvimento socioeconônhico regional e à
criação de recursos para a viabilização de projetos pioneiros
considerados estratégicos para esses fins.

§ 2° - O Estado executará a política a que se refere este
artigo, observadas as condições nele estabelecidas, por
intermédio das suas entidades constituídas para esse fim
ou de empresas privadas delegatárias.

Ai-t. 255-O Estado alocará recursos para o atendimento
de projetos prioritários para o desenvolvimento energético
nas áreas de geração, de transmissão, de transporte e de
distribuição de energia.

Parágrafo único - O aporte de recursos, para os fins
deste artigo, levará em consideração a arrecadação tributária
proveniente rio setor e a sua capacidade de execução técnica
de tais projetos.
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Executivo, os membros do Poder Judiciário, os Secretários
de Estado e os dirigentes de entidades da administração
indireta, no ato de posse e no término de seu exercício,
sol) pena de responsabilidade.

• (Vide Lei o' 70048. de 26/72/1989./
• /Vnh Leio" 13164. de 20/1/1999.)

Art. 250 - O Estado assegurará a participação de
representantes de associações profissionais nos órgãos
colegiados de sua administração ii reta e indireta, na forma
da lei.

Art. 260 - As diretrizes para a atuação estatal nas áreas
de que trata o Título IV serão definidas conjuntamente
pelo Estado e pela sociedade civil por meio de órgãos
colegiados que serão criados em lei.

Art. 261 - E facultado a qualquer pessoa o obrigatório
para o servidor público representar ao Ministério Público,
quando for o caso, contra ato lesivo ao meio ambiente, ao
patrimônio artístico ou histórico. ao turismo ou paisagianlO
e aos cli re ii ns cio consumidor.(1(11.

Art. 262 - A não-instalação e a não-manutenção das
creches previstas nesta Constituição acarretarão direito
do servidor a indenização, na forma da lei, sem prejuízo
tio disposto nos arts. 50. LXXI e § 1°, e 103. § 2r, da
Constituição da República, e nos arts. 4', § 7°, V. 106, 1, h,
e 118, § 4 1 , (lesta Constituição.

Art. 263- O Estado instituirá contencioso administrativo
para a apreciação de recursos contra as decisões da Fazenda
Estadual, com composição paritária entre o Estado e os
contribuintes, Sem prejuízo da competência do Poder
Judiciário.

Art. 264 - Nenhum beneficio ou serviço da previdência
social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.
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Art. 265 - Na forma da Lei Orgânica do Tribuna] de
Contas, a instrução dos processos de fiscalização
financeira e orçamentária será promovida por Auditor
quando não estiver substituindo Conselheiro.

(Vide Lei Co:mmpMmentarn° 33. de 28/6/1994.)

Parágrafo único - A substituição de Conselheiro por
Auditor se fará em regime de rodízio.

Art. 266-O Estado dará prioridade ao aumento de sua
participação no capital da Telecomunicações de Minas
Gerais S. A. - TELEMIG - por meio de subscrição de
novas ações, até atingir o montante de vinte e cinco por
cento do capital social, cm parcelas anuais da ordem de
cinco por cento cada uma, para custear projetos em áreas
prioritárias e regiões servidas deficientemente e para
atender a populações de baixa renda.

Ar!. 267 - A empresa pública que se constituir a partir
do patrimônio da autarquia Caixa Econômica do Estado
de Minas Gerais será mantida, vedada sua alienação ou
extinção.

Art. 268- Lei complementar, de iniciativa privativa da
Assembléia Legislativa, disporá sobre a Ouvidoria do Povo,
Órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização da
execução dos serviços públicos estaduais.

Parágrafo único - A lei de que trata este artigo
estabelecerá a competência e a organização (Ia Ouvidoria do
Povo e os critérios de nomeação do Ouvidor-Geral.

Art. 269 - A recusa de posse, pelo candidato nomeado
para ingresso na magistratura de carreira ou no Ministério
Público, importa perda do direito ao provimento durante o
período de validade do concurso a que se tenha submetido.

Parágrafo único - O Tribunal de Justiça, na designação
da comarca ou vara para exercício do Juiz Substituto, dará
preferência à que estiver vaga há mais tempo.
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Art. 270 - ( Revogado pelo art. 5° da Emenda à
Constituição n° 63, de 19/7/2004.)

Dispositivo mvugado:
4,( 270 - () mag;striidi, qw tiver proferuii, e remetido à

Corremi',Jor,o deJustço. etnia ms. mais de dez aeÓniôo. como
Relator na it banal deAJç:da, ou iii Lsdedvzsentençtjsmieménto
Cli Jtflhlt.'itti instáncia, tini jtn'fertne,a poiti pIoiiIOÇtiaparni.rt
CIiflwttm,

Rrnign,/o mmmiii, -A p 51,5,, no exl'mk:io da lima.' imçmia..'sr.,'uImdm) mm
Critm'q n, ieftmzmtio neste afligo,sm'n iii!brinada titi 'I)i!miiiii,/ ile biS?1'
ç, jithi (:om'gm'dorde fust.mça. pan, efeito de elaht,n,çu di' lista de
pmmnoçCmo por nmnreciz emiti,. n'oh prejuízo mim, ex g ,ni, Ias ,I,mai.ç
cn(érioS indicados no ort 95. 11 III

Art. 271 - Para o fim de plantão forense (liulurilo. em
Comarca com mais de uma vara, fora do horário do
func j ooanmeiito externo clmi foro, o Presideimi,, do Tribunal
dc Justiça designará Juiz, na forma da Lei tIo O rganização
e Divisão Judiciárias.

Ar?. 272 O advogado que não for lietensor Público,
quando nomeado para defender reu pobre. elo processo
civil ou (:rho, imi,,l terá os honorários fi xatlos pelo Juiz, no
ato da nomeação, segundo tabela organizada polo Conselho
da Ordem tlmms Advogados do Brasil, Seção do EsIa(lo de
Minas Gerais, os quais serão pagos pelo Estado, na forma
que a lei estabelecer.

• 11 I, hz ri 13166. dt' 21) 1 1199
Ar? 271 - ( Revogado poio art. 6° da Emenda à

Constituição mm' 40, de 24/5/2000.)
• !hsptmsititmm evagado:

Ar?. 27.1 - J-tiru vumpnhmit'mttm, do disposto no ar? 131,,.,&segu ra_
do msononmma de remummernção timire mo canjas Ezmams dos zarrejms
dii .%foust'ni ?'úbliço. d !'flxo ria/ar,!,, E1do, dv'f'rixurudor dci
Rizerm,Jt, b'.oziiziaL d Difénstir Ptd,Jjeo e de Delegam/a de Policia,
obs'ri uda ii diferença nún iii si/mote a dez por cento de tinto para
outnm iims'n',jm,,s ;s'spectimas (:ornyirus.
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• (Expressão "do Ministério Público' declamda inconstitucionol
em 15/4/1993 - ADJN 171. Acórdão publicado no Diário da Jus-
tiça cm 31611994.)

Art. 274 As serventias do foro judicial constituem
serviço público sujeito à administração, ao controle e à
fiscalização do Poder Judiciário.

Art. 275 - O ingresso em cargo das serventias do foro
judicial se fará mediante concurso público de provas e
títulos, realizado, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais,
pelo Tribunal de Justiça, que farão provimento resimei iva

Art. 276 - Os servidores das serventias do beo judicial
estarão sujeitos, ria forma da Lei de Organização e t)ivis/io
Judiciárias, ao regime jurídico único a que se refere o art. 30.

• (Vide Lei n° 10254, de 201711990.)
• (Vide Lei Complementar n°59. de 18/1/2001.)

Art. 277— Os serviços notariais e de registro são exercidos
em caráter privado, por delegação do Poder Público.

1" - A lei regulará as atividades dos notários, dos
oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a
fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário, observada a
legislação federal.

§ 20_ Os emolumentos relativos aos serviços notariais e de
registro serão estabelecidos no Regimento de Custas e
Emolumentos, observada a legislação federal.

• (Vide Lei 11" 12727. de 30/12/1997)

§ 3" -- O ingresso na atividade notarial e de registro
depende de concurso público de provas e títulos, realizado
coni ii pari ici paçiio cia Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção do Estado de Minas Gerais.

(Vide Lei n 12919. (1e29!6/1998.)

§ 4° - Nenhuma serventia permanecerá vaga P°" mais de
seis mosos sem abertura de concurso para provimento ou remoção.
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Ari. 278 - Lei ordinária fixará os critérios populacionais,
sociocconómicos e estatísticos. para criação. fusão e
tiesmetubrainento dos serviços notariais e de registro.

(.1rb'i, rgu1unientodo pela Lei n 22920, h 29 1998
Art. 279 - Cl Estado promoverá, no ãnibito de sua

competência, condições necessárias à instalação, na rede
hospitalar, de alas para atendimento de heinofilico.s e aidéticos.

Art. 280 - É garantida ao estudante hemofílico a
reposição (lo aulas perdidas por motivo dc satide,

Ari 281 - A lei estabelecerá est motIns ciii lavei' de
quem fizer doação de órgão para transplante, tia furiiimi de
lei tetlei'al, sob t:aclastranieoto e controle a cargo (lo Estado.

(Vnh' L.i ,r' 11553. de 3!flhj 994.)
Ari. 282 O oficial do corpo, quadro ou serviço dc

ou veterinário que possua curso universitário, terá
(:1)11 ido, como tempo de efetivo serviço, um ano para
ai la citico anos de efetivo serviço prestado, até que esse

at resc tua perfaça o total de anos de duração (ID
mencionado curso.

Art. 283 - O vencimento do integrante do Quadro do
Magistério será lixado, respeitado o critério de habilitação
profissional, a partir de valor que atenda às necessidades
básicas do servidor e às de sua família, e terá reajustes
periódicos que 1 tio preservem o poder aquisitivo.

l'miragralo único - O vencimento será lixado 1:0111
diferença li/li) excedente a cinqüenta por cento de ititi
nível puni nutro da carreira.

Ari 281 Fica assegurada ao Professor e ao Regei ii de
l':iisii, eln loan t o no exercício de regência ou ria
orienlaçao de aprendizagem, a percepção (le gratificação de
pelo menos dez por cento de seus vencimentos, a título
de incentivo à docência.



Art. 285- (Revogado pelo art. 61 da Emenda à Constituição
I1r 57, de 15/7/2001)

Dispositivo mvogodo:
'4rL 285 -Ao .çtsvidor j,úblico que tenho tempo de eletivo exercí-
cio de magistério no iniciativa privada, no nxk esk,dual,federol
ou municipal da ensino, é aseegumda, em ir/ação ao respectivo
tempo da serviço:
1-portepção da gratificação qüinqüenal, no índice concedido ao
integrante do Quadro do Magistério;
li - contagem proporcional do tempo de serviço, paro fins de apo-
sentadoria e de peivepção dos correspondentes adicionais."
• (Artigo com tisl(jção dado pelo ao.  1° do Emendo é Constituição
o" 3, de 221511992.)

Art. 286- Considera-se como de Professor, para os fins de
aposentadoria e disponibilidade e de todos os direitos e
vantagens da carreira, o tempo de serviço de ocupante de
cargo ou função do Quadro do Magistério, ou do de Regente
de Ensino, inclusive ode exercício de cargo de provimento em
comissão prestado em unidade escolar, em unidade regional,
iii) órgão central tia educação OU em conselho (te educação.

• (Artigo dec/umdo i,ico,istituciono/em 181311992 - AD!!'! 152.
Acórdão publicado tio Diário da Justiça em 241411992.)

Art. 287 - A servidor submetido ao regime de
convocação, não ocupante de cargo efetivo, é assegurado
o disposto no art. 3h, 1 e 11.

Art. 288- A jornada de trabalho de ocupante de cargo
(las classes de Especialista de Educação será cumprida no
regi me básico de vinte e quatro horas semanais.

1° - Ao (5111 ei mi e de cargo das classes de que trata
este artigo fica ressalvado o direito de optar pelo regime de
quarenta horas semanais, assegurado o vencimento
correspondente a essa jornada.

§ 21 - A opção de que trata o parágrafo anterior poderá
ser manifestada no prazo de noventa (lias contados da
data do início do respectivo exercício.
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Art. 289 - Para o exercício em substituição de atividade
de magistério mediante designação para função púldi:a,
dar-se-á prioridade ao servi i ler aprovado  em concurso
público para o cargo correspondente.

Parágrafo único - No caso de vacância, só se aplica o
disposto neste artigo quando não houver candidato aprovado
em concurso público, ou, se houver, não aceitar a nomeação.

Art. 290 - O servidor público itie desempenhe a sua
atividade profissional em unidade escolar localizada na
zona rural fará jus, proporcionalmente ao tempo de
exercício tia mencionada iiniiLolt: (:scolar:

- a teri.e-prémio em delire. ciii relação às previstas
no art. 31. § 4. desta Constituição. se integrante do Quadro
de Magistério:

• (Inciso onil reiluçüodidu pelo alt da Eniendu ú (.'ofisiiizizçi
W'57. de 151712003.)

II - a gi'at i ficação calculada sobre seu vencimentocii lo
básico, incorporável à remuneração.

• (hueo moi milção dw/a pelo azt 2'-'da Emenda à i :oflsfauiçïiO
n57, de 1572003.)

Art. 291 - Para os fins do aO. 203. o Estado apoiará.
prioritariatuente. o ensino cm 111111 tarjo da rede os tadua 1
das unidades da Campanha No:ional de Escolas da
Comunidade - CNEC.

Art. 292 O disposto no art. 196. V. não se aplica s
instituições educacionais oficiais criadas por lei eslailtual e
existentes na data da promulgação da Constituição da
República que não sejam total ou preponderaula mente
niantidas coei recursos públicos.

Art. 293 Fica assegurada a cada unidade do sistema
estadual do ensino  púbi ice dotação mensal de recursos
para os fins de conservação, uiauuuuleoção e funcionamento.
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Art. 294 - O Estado manterá suas atuais instil tuções
de pesquisa ou  as que lhes venha iii a suceder e 1 tios
assegurará as condições necessárias ao cumprimento do
disposto na parte final do parágrafo único do art. 212.

Parágrafo único - Fica mantida a Fundação de Amparo
à Pesquisa cio Estado de Minas Gerais com as atribuições
constantes do art. 212.

• (til Lei n' 11552. (1' 3/8/1994.)
Art. 295 - Incumbe ao Estado, conjuntamente com os

Municípios, realizar censo para levantamento do número de
portadores de deficiência, de suas condições socioeconômicas,
culturais e profissionais, e das causas tia deficiência para
orientação ilo planejamento de ações públicas.

• A,1i regu/an': irb,;,,/ci Lei o" 164 1. de 131712000.)
Art. 296 - O Estado instituirá apólice-seguro, com

valor definido em lei, que será devida e paga integralmente
à família da vítima de homicídio qualificado por motivo
fútil ou torpe, latrocínio, rapto ou seqüestro seguidos de
morte ou de que resulte incapacidade física, mental ou
motora permanente.

Parágrafo único O réu incurso em condenação
definitiva resgatará a apólice-seguro ao Estado, mediante
ressarcimento em amortizações iguais e sucessivas pelo
fruto do trabalho assalariado prestado ao estabelecimento
penal designado, e a pena será proporcional à capacidade
de quitação do débito, se cumprida mais da metade da
sentença condenatória.

Art. 297 - Os sistemas de informações pertencentes a
órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual
relativos à segurança pública serão utilizados de forma
integrada pelos órgãos responsáveis por aquela atividade,
conforme dispuser a lei.

• (Vide Lei n 13772. de 1 1/1212000.j
• (Arlij,'u regulamentado peki Lei n' 13968, de 27/7/2001.)

199



Art. 298- Ao proprietário rural cujo imóvel seja atingido
por inundação causada por represamento (te águas
decorrentes de construção de usina hidrelétrica serão
assegurados, pelo Estado, o fornecimento prioritário de
energia elétrica e a recomposição do malha rodoviária, na
área de influéricia da ha rraginn

Ari. 299- A variação nominal da folha global de pessoal
de cada um dos Poderes tio Estado, (lo 'l'rihii na! de Coo as
e da Procuradoria-Geral (lo Justiça não poderá ser superior,
em cada quadrimestre, à variação nominal da receita
estadual ocorrida no período.

1" - Para os efeitos do disposto neste artigo. considera-
se a data de 1° de janeiro como termo inicial do primeiro
civad rimestre.

2"- A variação nominal da folha global de pessoal e
a composição da receita estadual a que se refere este artigo
serão apuradas segundo critérios definidos oro lei.

(Artigo (li:resCofl f,/,, (I() ((('1. 1" (1(1 Enu IIIIÜ à Co,,slifoiçã,, o''
ii. de 1711211993.)

Palácio da Inconfidência, 21 de setembro de 1989.

Kernil Said Kumaira. Presidente - Cleuber Brandão
Carneiro, 1°-Vice-Presidente - Geraldo Gomes Rezende,
2'-Vice-Presidente - Elmo liraz Soares. 1°-Secretário -
Márcio Lemos Soares Mata, 2"-Secretário - Paulo César
Guiivarães, 3 0-Secretário -- Roineu Parreira de Queiroz.
4"-Secretário - Jaime Ma ri i os do Espírito Santo, 1
Suplente - Eduardo l3enetl i tI ( DI teu i, 2''-Suplcnte O Relator
Adjunto - Anderson Adauto Pereira, 3°-Suplente --
Ailcliuuo Pareira Dias. 4'-Suplcntc José Bonifácio Moi irão,
Relator - Agostinho César V.ulinic - Agostinho Palrús -
Adiou 'torres Neves - .'\uïi (i,,ir Campos Padovani -
António da Cunha Resende Niuicn - António Genaro de
Oliveira - Antônio Mílton Salles - Armando Gonçalves

200



Costa - Benedito Rubens Rennó Bené Guedes - Bernardo
Rubinger de Queiroz - Camilo Machado de Miranda -
Carlos; Eduardo Aol ti ties Pereira - 1 )t 1 fi iii Carvalho Ribeiro
-- Dirceu Pereira de Araújo - Domingos Sávio Teixeira
Lanna - Elmiro Alves do Nascinietilo Eurípedes Craide
- Felipe Néri de Almeida - Geraldo da Costa Pereira - Irani
Vieira Barbosa Jairo Magalhães Alves - Jamili Selim de
Sales Júnior - João Batista Rosa João Bosco Martins -
João Lamego Netio - João Pedro Gosto - João Pinto Ribeiro
-- Jorge Gibrain Sobrinho - Jorge 1-tannas - José Bonifácio
l'amin de Andrada - José Ferraz (itltlas - José Ferraz da
Silva - José Laviola Matos - José Maria de Mendonça
Chaves - José Maria Pinto - José Militão Costa - José Neif
Jabur - José Rodrigues Duarte - Lacvr Dias de Andrade -
Luís Carlos Balbino Gambogi Luiz Vicente Ribeiro
Caiicchio - Manuel Nelinho Rezende de Mattos Cabra! -
Maria Elvira Sales Ferreira - Maria José Haueiseii -
Maurício Dutra Moreira - Mauro 1 > 1 ti lo de Moraes - Mílton
Pereira da Cruz - Narciso Paulo Miciteili - Ni!inário de
Miranda - Olacflio Oliveira de Miranda - Paulo César de
Carvalho Pnttersen - Paulo Fernando Soares de Oliveira -
Paulo Pereira -- l'éric!es Ferreira (los Anjos - Raimundo
Silva Albergaria -- Raul Messias Franco - Roberto Luiz
Soares de Mello - Ronaldo Vasconcel!os Novais - Sandra
Meira Starling - Saint'Clair Marlins Souto - Sebastião
1 lelvécio Ramos de Castro - Scletstião Mendes Barros -
Sílvio Carvalho Mitre - Taio:rtalo Antônio Naves -
Wellington Balhino de Castro

PARTICIPANTES: Ademir Locas Gomes - Aloísio
Teixeira Carda - Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino
- José Adarno Be!ato - José Renato Novais - San1ir Tannus
- Serafim Lopes Godinho Filho - Sérgio Emílio Brant de
Vasconcelos Costa - Vítor Pen ido de Barros

IN MEMORIAM: Rubens l'iitio Garcia
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ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 1° - O Governador do Estado, o Presidente do
Tribuna] de Justiça e os Deputados à Assembléia Legislativa
prestarão o compromisso de manter, de defender e de
cumprir a Constituição do Estado, no ato de SUO
promulgação.

Art. 21 - Caberá à Câmara Municipal, no prazo de cento
e oitenta (lias contados da promulgação da Constituição
do Estado, promulgar a lei orgânica do respectivo
Município.

§ 1 1 - A lei orgânica a que se refere este artigo será
discutida e votada em dois turnos, com o interstício
mínimo  de dez dias, e aprovada por dois terços ilos
membros da Câmara Municipal.

§ 2" - O Município, até que promulgue sua Lei
Orgânica, continuará submetido à Lei Complementar n°
3, de 28 de dezembro de 1972, do Estado de Minas Gerais,
com suas posteriores modificações, respeitado o disposto
na Constituição da República e na Constituição do Estado.

Art. 3 1 - Será realizada revisão da Constituição do
Estado, pelo voto da maioria dos membros da Assembléia
Legislativa, até cento e oitenta dias após o término dos
trabalhos de revisão previstos no art. 3' do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da República.

Art. 4" - O sistema de governo parlamentarista deverá
ser implantado no Estado no caso de resultado favorável
cio plebiscito a que se refere o art. 2" (lo Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias cia Constituição da República.

Rirágrafo único - Decorridos até dez dias da conclusão
dos trahat tios de adaptação da Constituição da República.
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a Assembléia Legislativa se reunirá para proceder, pelo
voto da maioria de seus membros, à revisão da Constituição
do Estado, com vistas à alteração do sistema de governo.

Art. 5" - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais promoverá, até 31 de dezembro de 1992, concurso
público destinado à definição do hino oficial do Estado,
previsto no art. 7" da Constituição.

1° - O hino de que trata este artigo terá como tema
a Inconfidência Mineira.

§ 21 - Observado o disposto no parágrafo anterior,
serão admitidas, além de canções inéditas, canções de
cunho tradicional.

(Artigo com redução dado pelo art. 1 1 da Emenda à Constituição
a° 5. de 301611992.)

Art. 61 - O Estado, no prazo de dezoito meses da data
da promulgação de sua Constituição, adotará as medidas
administrai ivas necessárias à identificação e à delimitação
de seus imóveis, inclusive das terras devolutas.

§ 1° - O processo a que se refere este artigo deverá
contar com a participação de comissão da Assembléia
Legislativa.

§ 2° - O Estado terá o prazo de três anos contados da
data da promulgação de sua Constituição para fazer cumprir
as finalidades dos imóveis adquiridos mediante doação
municipal, sob pena de reversão.

Art. 7" Serão revistas pela Assembléia Legislativa,
por meio de comissão especial, nos quatro anos contados
da data da promulgação da Constituição do Estado, a
doação, venda e concessão de terra pública com área
superior a duzentos e cinqüenta hectares realizadas de 1°
de janeiro de 1962 a 21 de setembro de 1989.

(Coput com redação dada pelo ml. 1 1 do Emenda à Constituição
n" 7. de 2813211992.)
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§ 1" - No tocante à venda, a revisão será feita com
base exclusivamente no critério de legalidade da operação.

§ 2" - Nos casos de concessão e de doação, a revisão
obe(hrcerá aos critérios de legalidade e de conveniência do
interesse público.

§ 3" Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores,
comprovada a ilegalidade ou havendo interesse público,
as terras reverterão ao patrimônio do Estado.

Art . 8" -- No caso de cessão de uso gratuita 011

reln,,nera(la, pelo Estado, de terra pública, por iticio cli:
Órgfccc ou entidade com delegação para tanto, tn:aiii
rsc:,,uliclos os contratos cujas obrigações, impostas
lei ou regulamento, não tiverem sido ccinipricl:cs pelos
cessionários na forma e nos prazos estaln:lec imlc ca, mli,vc,mmcln
a prova do cum lcrimento das obrigações ser Feita pranto o
órgão 0)1 eu iii :etc cedente, no prazo de III mvi ii (a (lias
contados da data da promulgação cia Cmm st i tu ição tio
Estado, sob pena de reversão.

Ari. 9'' Os atuais agentes públicos (III políticos
indicados no art. 258 terão o prazo de trinta dias contados
da data da promulgação da Constituição do E,stado para
cumprimento ria disposição nele contida.

Art. 10 - Ficam mantidos os atuais órgãos e entidades
da Administração Pública até a reestruturação
administrativa global do Estado, a si: efetivar no:, termos
de 5101 ( onst i tilição.

Parágrafo único -- As entidades ri, administração
indireta se adaptarão às disposições da Constituição no
prazo cl,, trezentos e sessenta (lias contados mia sua
cmiii o Igação.

Ai-I. ti A legislação estadual lixará (:ritOi'iOs para
retorno, adminislraliva que C01fl1)atihilize (>5 quadros de
pessoal colo O disposto no art. 30 da Cutisi i tu ição do
Estado, no prazo de dezoito meses contados da
promulgação da Constituição da República.
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Art. 12 - Os sistemas de controle interno a que se
refere o inciso 1 do i do art. 73 da Constituição do
Estado serão regulamentados por lei, no prazo de cento e
oitenta dias da data da sua promulgação.

Art. 13 - O Poder Executivo promoverá. dentro de
noventa (lias contados do início da vigência (leste Ato, a
constituição das empresas públicas com as denominaçôes
Banco de Desenvolvi ((lento de Minas Gerais S.A. e Banco
Caixa E :onôm ica do Es t 1(10 de Minas ( rais S.A ou, para
esta, outra que a lei definir, as quais integrarão o sistema
financeiro estadual previsto na Constituição do Estado.

( 'uá Lii o 10092, (11 29/12/1989.)

§ j0 A participação do Estado no capital das empresas
públicas mencionadas neste artigo corresponderá, na data da
constituição delas, ao total dos respectivos patrimônios
líquidos das atuais autarquias estaduais Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais e Caixa Econômica do
Estado (te Minas Gerais, que serão sijnultanearnente extintas.

§ 2' - O servidor de autarquia extinta, por sucessão
no estabelecimento, continuará respectivamente com o
mesmo e atual vínculo empregatício com as empresas
públicas Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
e Banco Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais S.A.,
sem perda de nenhum direito oriundo de seus contratos
de trabalho.

§ 30 - O servidor a que se refere o parágrafo anterior
terá o prazo de um ano con tado do início da vigência da lei
a que se refere 1) art. 31) da Constituição do Estado para
optar pelo regi me jurídico único do servidor público, e
11(10 órgão ou eiit idade com que serão estabelecidos sou
vínculo  e sua lotação-

- (I 	,j,t:k,rntj,, ,I(COflS(UliCiOI(UI em 10/11/1993 -/tDIN

348. flcórd0o publicado no Diário (lo Justiça eia 515119953

205



Art. 14- As atividades do Programa Estadual de
ao Consumidor ficam transferidas para a Procuradoria-Geral
da Justiça, na forma da lei complementar a que se refere o
art 125 da Coristituiço do Estado.

• (vkkl4i(:onipkiiientorli'w. de 121911994.)
• (Vide riOs. 22 024 da Lii (Swsp/ementarn° 61. de 121712001 /

Art. 15- iic:a extinto o flep.trtamento de Ordem Política
e Social - IX)PS - da estrutura do orgõo do segurança
pública do Estado, inantidas as Delegacias Especializadas
em Crimes contra a Arlmiriistraçáo Publica, a (te Operações
Especiais e a (l(r Arotas e Munições, até- que a lei disponha
sobre a estiul tira da Polícia Civil.

• (lide Le, n 11O' 27 1219/30/

• (V/de Lei ii' de 10/12/1999.)
• (Vide Lii ii" 13448, de 10/1/2000./
• (Vide Lii ri 1(450. de 101211(10. /

Ad. 16 O Poder Executivo encaniinbar;i ao Pudor
Legislativo, Tio prazo (1(1 cc rito e oiteri Ia ii ias untados (la
data da promulgaçiiii ita CoiistituiçLe tio Estado, projeto
de lei que traiistorme o Oeparta mento de Saúde (la Policia
Civil em unidade hospitalar.

• (ljd.Li'r ri 11724 ,/r311 12 1394)

Art. 17 - ( Suprimido pelo art. 1° da Emenda à
Corist itir içâo n° 1 , (ii' 3/7/1 991 .)

• l)ijriribii su;rnirI :.l'
'lfl. 17-- 19rti 11xilillii ri aularijairi Lolrizu rio Eslr iii,, do Minus

Gomis estios otjvidiiilrs, uhsui, Lias jifu ('aLa, l:io,iõriika iii,
Estado di 'Jutas Gentis, nrifomia da iii

Art. 18 - No prazo de cento e oitenta dias, o Estado
disci 1)1 nará cru lei:

- os procedimentos administrativosperlinentes à
área tributária destinados a garantir a efetividade dos direitos
do contribuinte;

• (Vide ( j j" 13515, de 7/4/201)0.)
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II - a forma de proteção à infância, à juventude, ao
idoso e ao portador de deficiência;

• (Vide Lein° 10501, de 1711011990
• (Vide Lei n° 13276, de 201111999.)
• (Vide Lei n° 13799, de 2111212000.)

111 - a forma de incentivo ao Município, em função da
implantação de florestas sociais e da localização de unidades
de conservação da natureza no respectivo território; e

IV - a matéria prevista no § 1' do art. 247 da Constituição.
• (Vide Lei n" 11405. de 28/1/1994.)

§ 1 1 - No prazo de cento e oitenta dias, será editada a
lei complementar prevista no art. 49 de sua Constituição.

§ 2° - No prazo de cento e vinte dias, editará o Estado lei
complementar para adequação da Região Metropolitana de
Belo Horizonte aos pritos estabelecidos na Constituição.

• (Vide Lei cornpIernentir 0 26. d' 141 2(93.)

§ 30 - Em cento e oitenta dias, a lei disporá sobre a
taxa de utilização de recursos ambientais.

§ 4° - A lei complementar a que se refere o art. 167 da
Constituição será elaborada no prazo de cento e vinte (lias.

• (Vide Lei Complernentur o 37, dc 1811/2995.)
• (Vide Lei Coniplenientor :i° 39, de 231611995.)
• (Vide Lei Complementar n° 47. de 27/12/1996.)

§ 51 - A lei ordinária a que se refere o art. 278 da
Constituição deverá ser editada no prazo de noventa dias.

• (Videl..'i n 12920. d29C1998.)

§ 61 - A lei disporá, em cento e vinte dias, sobre a
defesa, a proteção e a divulgação (los direitos do consumidor
e sobre o controle de qualidade dos bens, alimentos e
serviços produzidos ou comercializados no Estado.

§ 70 - A lei criará a Região (te Desenvolvimento do
Vale do Rio Doce, no prazo de cento e oitenta dias, e
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disporá sobre sua com pet(arcia organização o recursos
financeiros.

§ 8° - O Estado incorporará a seus quadros de
assisléncia, rio prazo do cento e oitenta dias, as
especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal
de medicina.

§ 9 O Estado regulamentará, até 31 de dezembro de
1989, a lei estadual sobre o riso de agrotóxicos.

f1 4:rÓVsrfu 1!	 1,,1 ,c 10545 de 13)217991,)
§ lo - 	prazos estabelecidos neste artigo são

contados da promulgação da Constituição.
Ari. 19— Ao servidor público punido a partir de 31 de

março de 1964, fica assegurado o direito à revisão do
respectivo processo Idministrativi) ou ato punitivo, desde
que o requeira até sessenta dias contados (Ia data da
promulgação da Constituição do Estado.

,Art. 20 - Exclui-se da vedação da Constituição tIo
Ist ado o exen te io cu rir ula 1 ivo de dois cargos ou empregos
privativos de médico que ria data da promulgação ria
Constituição ria República eram exercidos por médico
militar na Administração Pública Direta ou Indireta.

Parágrafo único - I permitido o exercÍr.:io cumulativo
de dois cargos ou empregos privativos cio profissionais de
saúde que na data rIa promulgação da Constituição da
República eram exercidos na Administração Pública Direta
ou Indireta.

Art. 2 1 - ( ) funcionário público ofet iu que na data ria
promulgação da Constituição do Estado estiver à disposição
de rgâo rta Administração Pública que não aquele para o qual
foi nomeado poderá optar, sem prejuui-zo da sua eflividade,
pela transferêra ia definitiva para o quadro di, Pssouui do órsã()
ou pcxh'r em que se encontrar prestando mi-viço.

frui-ligo declarada itucoiustitricio,ra! enu 41211993 - /tD1N tiO.
ria fliári,, do Justiça ciii 21)18/1993.)
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Ari. 22 - É assegurado ao Defensor Público investido
na função até a data de instalação da Assembléia Nacional
Constituinte o direilo de opção pela carreira, com a
observância das garantias e das vedações previstas no art.
130 da Constituição do Estado.

1° - Aos atuais Procuradores do Estado, nos termos
da lei complementar, será facultada opção irretratável, no
que respeita às vedações, pelo regime anterior.

§ 21 - A atual Procuradoria Fiscal do Estado passa a
denominar-se Procuradoria-Geral da lhzenda Estadual.

§ 3° - Aos atuais Procuradores Fiscais do Estado, que
passam a denominar-se Procuradores da Fazenda Estadual,
nos termos da lei complementar, será facultada opção
irretratável, no que respeita às vedações, pelo regime anterior.

§ 4° - O Procurador do Estado e O Procurador da
Fazenda Estadual que fizerem a opção a que se referem OS

parágrafos anteriores não terão direito à is000mia de que
trata o art. 131 ria Constituição.

Art. 23 - () policial civil bacharel cor Direito que presta
serviços como Delegado Especial de Policia, com os
vencimentos e as vantagens da classe inicial da carreira de
Delegado de Polícia 1, passa a inlegi-ar o Quadro Efetivo de
Delegado de Carreira.

Parágrafo Único - O servidor de que trata este artigo
fará jus a promoção na carreira por merecimento e por
antigüidade.

• (Artigo com redação dado pelo ort. 1" do Emendo à Constituição
o' 45. de 27/2212000.)
• (Artigo declonirio inconstijuciozrojenr 191212004 -ADIN 2939-
.11. Acórrl(,a publicado no Diário rio Justiça em 21i/3'2004.)

Art, 24 - Ao servidor ocupante de cargo efetivo de
Médico-Veterinário do Instituto Estadual de Saúde Animal
- IESA-MG -, criado pela Lei n' 7.042. de 19 de julho de
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1977. e extinto pela Lei no 9.512, de 29 de dezembro de
1987 provido em virtude de concurso público, é
assegurada lotação no Quadro Setorial cia Secretaria de
Estado de Agricultura. Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo ao
servidor ocupante de cargo efetivo (te Médico-Veterinário
da administração direta colocatlo à disposição da
mencionada autarquia.

Art. 25 - Fica assegurado ao servidor tia Secretaria de
Estado da Educação. de Delegacia Regional de Ensino e de
núcleo do Programa Estadual de Alimentação Escolar cujo
cargo se encontrar bloqueado, na forma tia Lei n' 9.346,
de, 5 de dezembro de 1966, o direito ao enquadramento ou
reenquadraniento etu cargo tio Quadro Permanente, desde
que comprove habilitação ai é 30 de dezembro de 1991

(.'ldigo d.elc,nido i,i(Ot(S(itUCiottU! ent 4.f2/1 9( - /tDÍN 89.
.urdOo publicado no Dijno da Ju.ts, a ew 20 l I9? 1

Art. 26— Ficam restabelecidos os cargos de Regente de
Ensino, Professor, Orientador Educacional. Supervisor
Pedagógico, Inspetor Escolar e Administrador Educacional
anteriormente ocupados por servidores que passaram a
integrar o Quadro Permanente. de conformidade com a
Lei o° 9.346, de 5 de á lezá mobro de 1966 e com a Lei n°
9.381. dá 18 de dezembro ik 1989, e que, na forma da lei
n° 9.592, de 14 de junho de 1988, optaram por retornar
àqueles cargos de que eram titulares.

§ 1' - Os opiantes 1 icaitá automaticamente reinvestidos
nos cargos cio Quadro cio Magistério, independentemente
da existência de vagas nas escolas estaduais, podendo
continuara exercer suas atribuições na Secretaria de Estado
tia Educação, nas Delegacia.,; Regionais de Ensino ou nas
unidades escolares, salvo renuncia irretratavel manifestada
no prazo de noventa dias contados da promulgação da
Constituição tio Estado.
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§ 2"— Os efeitos do disposto neste artigo retroagirão à
data do início de vigência cia Lei no 9.592, de 14 de junho
de 1988, assegurados ao optante os direitos e vantagens
que percebia antes de sua investidura em cargo do Quadro
Permanente.

(Artigo declarado incoijstitucioiiul em 41211993 - ADIN 89.
Acórdão publicado no Diário da justiça em 201811993.)

Art. 27—O servidor público em exercício na função de
Inspetor Escolar como convocado na data da instalação
da Assembléia Constituinte do Estado poderá optar pelo
cargo, assegurado a ele o direito à classificação no nível 5,
grau A, desde que comprove:

1 - ser efetivo:
11 - ter habilitação especifica: e
III - pertencer ao Quadro do Magistério.

(Artigo declarado nu:o,istitu,:i,nial em 41211993 - /tDJN 89.
Acórdão publicado no Diário do justiça em 201811993.)

Ari. 28— Será rea(lmiti(lo no serviço público o servidor
afastado entre primeiro de janeiro de 1988 e a data da
promulgação da Constituição da República, cujo
afastamento tenha evitado que adquirisse a estabilidade
prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República.

§ 1° - Exclui-se da readmissão de que trata este artigo
o servidor afastado por falta grave ou em razão da nomeação
de candidato aprovado em concurso público.

§ 2" - A readmissão se dará na função exercida Pelo
servidor na data do afastamento, será requerida em noventa
dias e efetuada em cento e oitenta dias, contados ambos os
prazos da data da promulgação da Constituição do Estado.

[Artigo declarado inconstitucional em 91912004 - .4DIN 100.
Acórdão publicado no Diário do Justiça, em 1/1012004.
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Art. 29 - O servidor de unidade escolar que teve seu
contrato i nterromp do polo Estado durante o período de
lérias escolares terá, pira o fim de aquisição iii directo a
estabilidade, nos ternicis (li) art. 19 do Ato das 1 )is1 )OSiÇOCS

;onstilucionais 'l'ransilórias ciii Constituição dii Roiiutdica,
contado co (11(1 c :on tio iiacl o o tempo de serviç prestado,
desde que o contrato tenha sido renovado por cinco anos
letivos consecutivos.

parágrafo único - Será considerado continuado, para
• efeito deste artigo, além do interstício de férias escolares,
• período de interrupção de contrato promovido pelo
Estado nos anos de 1987 e 1988. desde que, CIII cada ano,
nâo sci pere tri n ia dias.

Ari. 30 - i\pih:a-se o disposto no art. itt do Ato das
Disposições Const i t cic:ioicais Transitórias da Coicst 110 IÇO
da República ao uni rog;ciio publicoque:

- tenha sido c o o t ra la do por ent i dado cii direito
Privado sob controlo direto ou indireto do Estado o, em
virtude de convénio. preste à administração direta estadual
serviços de natureza permanente:

(In(,,iso deu!cimIi, icccacccstItdJci000! tini 1 1/5/2000 rlI)IN 88.
Acõnlão pccb/it:inlo cio 1)cclrie itt Justiça eoc )d/912000.)

II - tenha, na data da promulgação da ( :ccccsiit (lição da
República, cinco anos ou mais ele serviço coo ti iciculo em
órgão da administração direta, em autarquia ou em
fundação públicas estaduais.

Art. 31 - O servidor nesta condição na data dainstalaçáo
d Assembléia Constituinte do Estado. ao se submeter a
concurso público pala o cargo cujas atribuições estiver
exercendo. terá direito a contagem de pontos, na prova de
itti los, não superior ii 11111 quinio da pon t Liação geral.

Parágrafo único -- ti disposto neste artigo se aplicará
ao servidor que preste serviço à administração direta,
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através de contrato ou convênio, quando se submeter a
concurso público a ser realizado pelo Estado.

(Artigo declarado inconstitucional em 111512000 - iIDIN 88.
Acórrli5o publicado no Diário do Justiça em 8/912000.)

Art. 32 - Até que se regulamentem as respectivas
atividades,  continua ni tio exercícioíciu de suas atribuições os
servidores admitidos até a (lata da instalação da Assembléia
Nu ioiial Constituinte e que ocupem cargos criados Pela
Lei n 8.443, de 6 de outubro de 1983.

Parágrafo único - O íenlp() de serviço prestado nos
termos deste artigo é contado para efeito de transferência
de cargos ou como título em concurso público, nos termos
da Constituição do Estado.

(Artigo declarado inconstitucional em 4/2/1993 -ADIN 89.
Acórdão publicado no Diário da Justiça em 201812993.)

Art. 33-Os atuais bolsistas de atividades especiais em
exercício na data da instalação da Assembléia Constituinte
do Estado na Fundação hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG - são considerados, para todos os fins,
empregados da entidade.

(Artigo declarado inco,istitoczonal cai 41211993 -ADIN 89.
Acórdão publicado no Diária da Justiça em 201811993.)

Art. 34 - O servidor público civil ou militar e o
empregado público da administração direta e indireta do
Estado terão seus vencimentos ou salários reajustados,
poressivan1ente, até a recomposição do nível real efetivamente
percebido em outubro de 1986, a partir do segundo mês
posterior à promulgação da (oiistiRtição cio Estado.

(Expressão e o tvnpmgado público .'onstante no caput, do ex-
pressão ou empregados públicos' constante no § 1°, bem como
do § 3° declarada inconstitucional em 241411991 -ADZN 83.
Acó rdão publicado no Diário da Justiça em 1811011991.)

§ 1° - Aplica-se ao servidor ou empregados públicos
que expressamente o preferirem o nível real efetivamente
percebido em janeiro de 1987,
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• (Expn'ss'io "eoencpr gado público" mistan!,' tio ,:ciput. lu ex-
prv'SSÓO "ou enipregodos públicos- constcinh_' no § 2', bem rumo
do § 3' der/orada inconstitucional em 24i41991 - ,41)IN 83.
Aeónkio publicado no Diário da Justiça em 281 t» 199 L)

§ 20 - A recomposição a que se refere este artigo se
dará em oito etapas trimestrais.

§ 3" - Ao servidor bancário do Banco do Estado de
Minas Gerais, do Banco de Crédito Real de Minas Gerais e
da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais fica
assegurada a reposição de cem por cento de seus salários,
a plicados  sol re os valores salariais vigentes na data
jirmniiIgaçei da Constituição, sem l)rejiiizn da revisão
decorreiit,r do disposto neste artigo.

• (/s;n'ssr "'cc e pn3,'udopuhuo 'nstiiiI ti,cc:cijcizl. lo ex-
)iiO.ii 011 eniprej.uduspúlilicos' ronst,,iit,' ii, 1'', /,,,i num
,lmc 3' cl,'clurodu iz,coimstjfuc,onul ,zmm 24.4/1 )')J AflI'' 83.
A, :órdõu piilmlirodo no Diário do justiça em 1811012001

Art. 35 - O servidor e o empregado públicos da
administração indireta contratados pelo regime trabalhista
seria) ressarcidos das diferenças pecuniárias resultantes
do não-cumprimento da legislação trabalhista ocorridas a
partir de fevereiro de 1987, corrigidas na forma da lei.

§ 1" - O direito ao ressarcimento puni/trio previsto
neste artigo se estende ao empregado público contratado
por entidade de direito privado e que. em virtude de
co n vénio com o Estado, preste serviços de natureza
perinammIi1ie ii administração direta estadual.

§ 2 1 ' - i\ reposição das perdas salariais a pie se referi
este artigo será efetivada a partir do segundo 1005 posterior
à pronimilgação da Constituição do Estado e se dará ciii
quatro etapas trimestrais.

§x , O l';siado repassará às entidades da administração
indireta os recursos necessários ao implemento da medida
tio que trata este artigo.

214



• (ArO go declarado inconsf itucional em 311312004 -ADIN 270.
ACÓnJOO publicado flü Diário do Justiça em 30/412004.)

Art. 36 - Em sessenta dias contados da data da
promulgação da Constituição do Estado, proceder-se-á à
revisão dos direitos do servidor público inativo e do
pensionista do Estado, do serventuário e do servidor do
foro judicial e extrajudicial aposentado e à atualização dos
proventos ou pensões a eles devidos, com base no nível
real efetivamente percebido em outubro de 1986, para
ajustá-los ao disposto na Constituição.

Art. 37 - Para os fins previstos no art. 20 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da República, promover-se-á o reajustamento dos
proventos do servidor público aposentado em data anterior
à vigência da Lei W'6.98 1. de 26 de abril de 1977, com base
no venci rileni o do nível do cargo ou função e nas
vantagens,s, 1 crce 1) iii os no momento em que se deu a
aposen ta(lOiiil

Ari . 38 No prazo de sessenta dias contados da (latada
promii lgaçao da Constituição do Estado, promover-se-á a
revisão dos proventos do Professor Catedrático aposentado
da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais,
incorporada i 1Jnivursidade Federal de Viçosa pelo Decreto-
Lei n' 570, de 8 de maio de 1969, de modo a garantir-lhe
valores compatíveis com a categoria do magistério superior
exercido na data da aposentadoria.

Parágrafo único - Os valores mencionados neste artigo
não poderão ser inferiores a cento e cinqüenta por cento
dos vencimentos e vantagens assegurados ao Professor
Titular Nível PS3-E, em regime de quarenta horas
semanais, com dedicação exclusiva, da carreira do
magistério superior, instituída pela Lei n° 9.413, de 2 de
julho de 1987, com as modificações que vierem a ocorrer.
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Art. 39- São assegurados ao servidor público do Estado a
remuneração e as demais vantagens tio cargo efetivo e os
proventos da aposentadoria, observado o disposto no art. 17
do Ato (ias Diaj iusições Const itio:ionais Traositórias da
Coostitoiçaoda ô'púhlica. ana Iii n°9.532. dc 3odedezeoibro
de 1987. OU 10 ,irt. 21 ila Lei C 9.592, dc 14 (li' junho de 19118.

Art. 40 - Fica assegurada is0000tia de remuneração
entre os servidores das entidades Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais e Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais para os cargos, empregos e funções de
atribuições iguais ou assemelhadas.

Art. 41 - Fica assegurada ao Oficial Superior e ao
Capitão, do Quadro de Oficiais do Saúde da Polícia Militar,
a percepção de gratificação em percetitual correspondente
à do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, enquanto a
Policia Militar não possibilitar a realização de curso a eles
especificanuai te Iest i nado.

Art. 42 - Para efeito de aposentadoria ou transferência
para a i na t ivida II!, prevalecerao para o servidor público
estadual as ournias relativas aeoitagiot de tempo de
serviço em vigor tia (lata de sua adinissao ou durante a
sua atividade no serviço público, desde que iliais benéficas.

íA112.to drdorrl,, mconsti(uc i,,n::i eta 17/9, 1 992 -I1DIN 101
Aconlã:: n: b/iuta!,, no Diário lo /:z.1iça rui 775/1993.)

Art. 43 - Fica assegurado ai) servidor público estadual
que tiver tempo de serviço prestado antes de 13 de maio
de 1967 o direi ti) de coii pular esse lei 111)0, pra efeito de
aposentadoria ou de transferõticia para a inatividade,
proporciooalttutttr ao número de anos de serviço a
estava sujei lo. IIIt regime anterior àquela ata.

Art. 44 - Fii;a assegurado ao servidor ocupante de cargo
em comissão na data tia promulgação da Constituição da
República que conte, na data da promulgação da
Constituição do Estado, pelo menos vinte e cinco anos de
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serviço público se mulher, ou trinta anos, se homem, o
direito de, ao completar o tempo constitucionalmente
exigido, aposentar-se no cargo, desde que se cumpram as
exigências da Lei o" 9.592, cio 14 de junho (lo 1988.

Art. 45 - O disposto no art. 287 da Constituição do
Estado se aplica ao servidor contratado pelo regime de
convocação que tenha atingido o limite de idade para
aposentadoria compulsória a partir da data da instalação
da Assembléia Nacional Constituinte.

Art. 46 - O disposto no art. 286 da Constituição do
Estado se aplica às situações anteriores à sua promulgação.

Art. 47 - O disposto no art.37 da Constituição do
Estado se aplica ao atual servidor que tenha revertido à
atividade.

Art. 48 - Ao atual ocupante  de cargo (las classes de
Especialistas de Educação ú assegurada a opção cio que
trata o § 1" do art. 288 no prazo de noventa dias contados
(Ia data da promulgação da Constituição do Estado.

Art. 49 - Ao ex-combatente que tenha efetivamente
participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra
Mundial, nos termos da Lei o° 5.315, de 12 de setembro
de 1967, serão assogiiradus os seguintes direitos:

aproveilanien t n 111 sorviço público, sem a exigência
de concurso, com estabilidade;

11 - assistência médica, hospitalar e educacional
gratuita, extensiva aos dependentes;

III - aposentadoria com proventos integrais aos vinte
e cinco anos de serviço efetivo.

Art. 50 - Fica mantida a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, nos termos dos arts. 42 e 50 da Constituição
tio Estado, acrescida tios Municípios de Mateus Leme,
Igarapé, Esmeraldas e Brn madinho.

1?" 26, de 241111993,)(Vide Li
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• (5 lã Li,, (lnzq)) mentor n 43. de 3115 1991/.)
• /5	i	:o:ii,i1toiLntcir n'' 45, de 12/11!1997. 1

• (Vide i (:miiphmmi!orn° 53. de 1/12/1999.)
• (Vide Li,i (.'mii,h'nien1orn° 56, de 12/1/2(100.)
• ()/i(ã' (i/ ('4flJ/ /('(iWfltorfl" 63, de 10/1/2002)

§ i - Também passarão a integrar a Região
Metropolitana de Belo Horizonte os Distritos pertencentes
aos Municipios mencionados neste artigo e que venham
a emancipar-s(!.

§ 21 - A composição da Região Metropolitana poderá
ser alterada por lei com piement ar.

Art. 51 - Fica instituído o Colar Metropolitano formado
por Municípios do entorno da Região Metropolitana do
Belo Horizonte atolados pelo processo de metropolização.
para integrar o planejamento. a organização e a execução
de funções públicas de interesse comum.

• (Vide lii c:,:iipk:nenrorn" 26. de 141111993.)
• (Vide 14i (3inrpbnientorn' 53. de 111211999.)
• /Vide Lei (l,,i,/d(,Iiientar n° .56, de 12111201)0.)
• (Vide Lei Caiiqili'nu'ntarn° 62. de 101112002.)

Parágrafo único - A composição e a participação do
Colar Metropolitano na gestão metropolitana serão
definidas em lei complementar.

Art. 52 - A .'\ssi'mliléia Legislativa criará. em noventa
dias contados 4hi promulgação da Constituição do Estado,
comissão para apresentar estudos sobre as implicações  da
nova ordem i :005 til ii i:iofla 1 e anleproivtos relativos as
matérias objeto de legislação com ii temeu t ar.

§ 1 - A comissão será composta de vinte o um
membros, dez indicados pela Assembléia Legislativa, cinco,
pelo Poder Executivo, três. pelo Poder midiciário, um. pelo
Ministério Público, um, pelo Tribunal de Contas, e uni.

218



pela Ordem dos Advogados cio Brasil Seção do Estado de
Minas Gerais.

§ 2"- A comissão submeterá à Assembléia Legislativa
e ao Poder Executivo o resultado de seus estudos para ser
apreciado nos termos da Constituição, e se extinguirá
completado um ano.

Art. 53 - No prazo de um ano contado da data da
promulgação da Constituição do Estado, a Assembléia
Legislativa promoverá, por meio de comissão, exame
analítico e pericial (los atos e fatos geradores do
endividamento do Estado.

§ 1" - A comissão terá força legal de Comissão
Parlamentar de Inquérito para os fins de requisição e
convocação e atuará, se necessário, com o auxílio do
Tribunal de Contas.

§ 2'- Apurada irregularidade, a Assembléia Legislativa
proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do
ato e encaminhará o processo ao Ministério Público, que
formalizará, no prazo (te sessenta dias, a ação cabível.

Art. 54 - Ficam revogados, a partir da data da
promulgação da Constituição do Estado, os dispositivos
legais que defiram ou deleguem a órgãos do Poder Executivo
competência atribuída. pela Constituição, à Assembléia
Legislativa, especialmente no que tange a:

- ação normativa;
Il-alocação ou transferência de mcumnosdequalquerespécie.

Art. 55 -- A Assembléia Legislativa elaborará, no prazo
de cento e oitenta (lias contados da promulgação da
Constituição do Estado, o seu Regimento interno,
adaptado às novas disposições constitucionais.

Art. 56-O Deputado à Assembléia Legislativa em 5 de
outubro de 1988 eleito Vice-Prefeito, se convocado a exercer
a função de Prefeito, não perderá o mIlan(lato parlamentar.
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Ari 57 - ( ) disposto nu parágrato único (lo art. 265 lerá
vigência a partir da data da promulgação da ( oiislit iiição
do Estado.

Art. 50 O Tribunal de justiça proporá alteração da
organização e da divisão judiciárias no prazo de noventa
dias contados da promulgação da Constituição do Estado,
para que a Assembléia Legislativa delibere sobre a matéria
em prazo não excedente de cento e vinte dias contados do
recebimento (la mensagem.

[Vii!' Ii'! (:iiiipleoiciizurn":fa. fr 131211995.)
• (Vil !i (ciuiiplenii'ntur:i 59. de 18120412I

Art. 59 - O Tribunal de justiça e o Tribunal de Alçada
conservarão residualmente sua competência para o
processo e julgamento dos feitos e recursos entregues.
nas respectivas Secretarias, até a (lata da promulgação da
Const it iiição do Estado, observadas as regras de
competência vigentes na mesma data, ainda 90(i não
registrados ou autuados, bem como das ações rescisórias
e revisões criminais (te seus julgados.

Art. 60 . Fica mantido o ,tt mil Tribunal de Alçada do
Estado de Minas Gerais, cuja denominação e composição
poderão ser modificadas cmii lei que criar outros Tribunais
de Alçada, distribuída, entre eles, a competência a (1UC se
refere o ari. 1011.

• (Vicli' )nmí'ndu ci Lcini:Jtii,çuo ir 63. .k 1 W7 2tnk41
Art. 6 - 0 atual juiz (te Direito Auxiliar passa a

cienoniinarse juiz Subst Rito.
Ari, 62 - A primeira lista tríplice para escolha do

Procurador-Geralro 6 ir-Geral de j os ti ç:cI será torni ada no prazo de
sessenta dias contados (Ia promulgação da ( ;imnsl ii uição
do Estado. na forma de resolução da Câmara de
Procuradores (Ia Justiça, observado o disposto nos § 1.
2° e 3 cio art. 123 da Constituição.

Art. 63 A legislação que criar a justiça mie Paz manterá
os atuais Juizes de Paz até a posse dos novos titulares,
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assegurados àqueles os direitos e atribuições conferidos a
estes, e designará dia para a eleição prevista no art. 98, II,
da Constituição da República.

(Vide Lei o" 13454, de 121912000.)
Art. 54 - O Estado, no prazo de cento e oitenta dias,

contados da promulgação da Constituição do Estado,
relacionará os presos em regime de cumprimento de pena
definitiva, para o fim de evitar a privação da liberdade por
tempo superior à condenação.

Parágrafo único - A relação será enviada aos juizes das
execuções penais em trinta dias contados do término do
prazo fixado neste artigo.

Art. 55-Ficam oficializadas as serventias do foro judicial
com remuneração de seus servidores exclusivamente pelos
cofres públicos, ressalvada a situação do atual titular vitalício
ou nomeado em caráter efetivo, que continuará a perceber,
a título de remuneração, as custas e os emolumentos
estabelecidos no Regimento de Custas.

1' O servelltmlári() cuja situação foi ressalvada poderá
optar pela oficialização, com dispensa das custas e
emolumentos cio favor do Estado.

§ 2' - A ressalva contida neste artigo se aplica, também,
aos atuais titulares do cargo efetivo de Avaliador Judicial.

§ 3 1 - Ao servidor do foro judicial que não fizer a
opção a que se refere o § 1°, fica assegurado o direito à
aposentadoria, que será calculada na forma da lei.

Art. 66 (Revogado pelo art. 4° da Emenda à Constituição
o" 69, de 21/1 2/200,L)

Disps,tio, r,iowI,,.
Art. 66- Os serviços notariais e de registro ficunm sujeitos aos
princípios estabelecidos neste ozúgo, enquanto não forem disci-
plinados em lei os dispositivos constantes do art. 236 do Consti-
tuição do República.
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• /Caputre.9thiznen(adopr'lcl Lei a 12919. i.ie30.61ii9&)
§ 1° - Piorar urrintidas as atuais serventias notonilis e Ir ii'j'istro
exlstr'ntr's tsr Estudo.
§2I  lbr,,rrrsr"ú efetivo, em caso de vacância. a delv,siçao los
serviços notanais e di.' rt'giStlT) viii favi ir do subsOlo (ir do titula'.
desde que esse possua a ctairilidudr' assegumda pelo arf. 19 dii
Ato das flisposiçii+'s Constitucionais 'flr,nitórias do Constitui-
Ção da lb'J)Lihlica
• 1! 1 IYn(rslér rrsaIorrrerrtado s'la lei o 13724, de 20, 11k215)0.)

Art. 67 O disposto no art. 277 da Constituição do
Estado não se aplica aos serviços notariais e de registro
que já tenham sido oficializados ido Poder l'idrtico.
respeitaria o dirr'ito de seus servidores.

Art. 68 - Ate a entrada em vigor da lei complementar a
que se refere o art. 159, te li. da Constituição do Estado,
serão aplicadas as seguintes normas:

- o projeto do Plano P1 uriannal de Ação
Governa nico tal, para vigência até o final cio pr rirei ro
exercício financeiro do mandato subseqüente, será
encaminhado até [rés meses antes do encerramento do
primeiro exercicio financeiro e rlr'volvido para sanção até
o término da sessão legislativa:

II - o prujr'to ria Lei de Diretrizes (irçamentárirs será
encaminharia aw sete meses e na ia antes do encerrar tenta
do exercício fi li anceiro e devolvidoo iara sanção a lê o
término do primeira período da sessão legislativa

LII - o projeto da Lei Orçamentária do Estado será
encaininha(to até três meses antes do encerramento do
exercício tinanr:eiro e devolvido para sanção ate o término
da sessão legislativa.

Parágrafo nirico - As diretrizes, objetivos e metas do
Plano Pio rian traI de Ação Gove rira mental ap 1k á vais rio
primeiro exercicio financeiro de sua vigência serão
com pa tive is corri as disposições da lei de 1) ira t ri zes
Orçamentáriasárias para o mesmo exercício.



• (ftinàgiufo oCtuscen(u(I(, pelo QTt. P (1(1 Emenda à Constituição
o" 30, mie 2t/1011997)

ArI, 69-O Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa, para apreciação, projeto da Lei Orçamentária
relativa ao exercício financeiro de 1990 adequado às
disposições constitucionais.

Ari. 70 - Enquanto não for promulgada a lei
complementar federal, a comissão prevista no § 2° do art.
155 da Constituição do Estado terá a atribuição de verificar
o limite estabelecido no art. 38 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República.

Art. 71 - A adaptação ao que estabelece o art. 161, III,
da Constituição do Estado, deverá 1)iom;ssar-se no prazo
de cinco anos, e o excesso se reduzirá à base de. pelo
menos, um quinto por ano.

Art. 72 No cálculo da quota-parte do imposto a que
se refere o art. 144, 1, b, da Constituição do Estado devida
aos Municípios, não será considerado qualquer índice de
rateio fiscal nos exercícios de 1989 e 1990, no que for
relativo ao produto da extração mineral realizada nos
respectivos territórios.

§ 1" - Nos exercícios mencionados neste artigo, os
Municípios receberão, quanto à receita proveniente da
extração mineral clii seus territórios, valor que
corresponda, integralmente, ao perm:entual aludido no
inciso 11 do art. 150 da Constituição.

§ 2' - Nos demais casos de incidência do imposto de
que trata este artigo, o repasse das parcelas dos Municípios
ocorrerá de conformidade com o previsto rios incisos 1 e II
do § 1" do art. 150 da ( :Onstituição.

Art. 73 - Na liquidação de débito fiscal de pequena e
microempresa urbanas e rurais e cooperativa agropecuária
e de consuilmo, apurado até 31 de dezembro de 1988, ainda
que ajuizado, haverá remissão da multa e dos juros de
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mora e redução da correção monetária calculada na data da
concessão cio benefício, observados os seguintes c:ntcamos:

- para paganiento à vista, redução de sessenta por cento:
11 - para pagamento em seis parcelas mensais iguais e

consecutivas, redução de quarenta por cento:
III - para pagamento cio doze parcelas mensais iguais

e consecutivas, redução de vinte por cento.
§ 1° - () contribuinte poderá optar pelo parcelaiinoto

do débito em prazo superior a doze meses e máximo do
trinta e seis meses, caso em que haverá incidência da correção
monetária lilna, com remissão apenas da multa respectiva.

§ 2' - Os benefícios a que se refere este artigo só serão
concedidos se requeridos no prazo de sessenta dias
contados cia pronicilgação da (oicSIlt ci ição do Esi ado.

§ 3° -- l)escuniprida ccmdiçiu estabelecida para a
concessão do parcelaniento, débito remanescente será
considerado vencido em sua totalidade, e a multa inicial,
os juros de mora e a correção monetária plena serão
restabelecidos.

§ 4" - Pára efeito deste artigo, observar-se-á o disposto
no § 1" do ali, 47 do Ato das l)isposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República.

§ 5° - Os benefícios de que trata este artigo não se
estendem a dóbito já quitado neni a devedor que temi lia
Deputado como sócio.

§ 6" - Os benefícios estabelecidos neste artigo são
aplicados ao pequeno e mmniprodutor rural, assim
classificados palas normas do Manual de Crédito Rural.

§ 7" - Para etit deste artigo. são considc,radus atos
cooperativos os praticados entre, a cooperativa e anti sócio
ou entre cooperativas associadas na realização do trabalho,
serviços ou operações que constituam objeto social.
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§ 8° - Rua efeito destearl ig c, não são considerados atos
cooperativos a operação de ltlen:a(Io, o contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria e a prestação de serviço.

Art. 74 - Até que a lei (:oinl>lementar disponha sobre
os critérios de criação de Município, ficam estabelecidos
os seguintes requisitos para a emancipação de Distrito:

• (Vicie Iii (:oniplemnntarn" 37, de 181111995.)
• (Vide Iji (.'ooipleoiezctccrfl'' 39. de 23/6/1995.)
• Vile Lei compleiccentirir 47. de27!12!1996.)

- população estimada não inferior a dez mil
habitantes, observado o mínimo de três mil eleitores:

II - núcleo urbano já constituído, destinado a sediar,
como cidade, o novo Governo Municipal, com número de
moradias não inferior a quatrocentas;

III - edifícios com capacidade e condições para o
funcionamento do Governo Municipal e dos órgãos de
segurança e defesa civil:

IV - serviços públicos de (:011111 nicação, energia elétrica
e abastecimento (te água, além de escola pública estadual,
posto de saúde, templo religioso e cemitério:

V - viabilidade econômica, expressa na existência de
fatores, avaliados global e objetivamente, capazes de garantir
a sustentação do Município projetado e a consecução de
metas de sou desenvolvimento so(:ioeconôim ico, sem que o
remanescente tenha perda superior a trinta e cinco por cento
de sua arrecadação total.

§ 1 - A emancipação dependerá, ainda. de prévia
consulta às populações interessadas, mediante plebiscito,
com resposta favorável da maioria dos votos válidos dos
respectivos eleitores.

§ 2° - A emancipação será formalizada perante a
Assembléia Legislativa, no prazo de cento e vinte dias
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contadosados da (lata (Li p tom o lgaçã i da Constituição do
Estado, após comprovação, pelos Distritos interessados.
e, se for o caso, em conjunto I;oln Siibdistritos, dos
requisitos eslabelecidos neste artigo.

§ 30_ Q Muntl:ipio resultante de emancipação ocorrida
no prazo de duzentos dias contados da promulgação da
Constituição será instalado com a posse, em primeiro de
janeiro de 1991, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
membros da (;ãniara Municipal, eleitos em 1990, cujos
mandatos terminarão junto :oui os dos agentes
municipais I1lOitOS (1111 1988.

§ 4 - Vigorará 11(1 nOVO Miiii Icipio, até ciuo 1(1111(11
legislação prójIliu, i vigente ia (lata de instalação cIO
Município 0111,1 IIOSC('IIte

§ 55 - A li complementar a 1110 Se refere este artigo
será elaborada até cento e vinte ruas da promulgação da
Constituição.

Art. 75 - O Estado se articulará 0(011 os Municípios,
para promover, 110 prazo de noventa tias contados da data
da prololllgação (Ia Constituição cio Estado, ir
recensean(eII lo escolar.

Art. 76 Nos dez primeiros anos contactos da
promulgação 11,1 (;Onstituição da República, o Estado, com
a mobilização dos setores organizados da sociedade e com
a aplicação de, 11010 menos. cinquenta POt cento dos
recursos a que se refere o art. 201 de sua Constituição.
desenvolverá esforços para climinar o analfabetismo e
universalizar II IiIisifl() íuflr.lameIllal.

Parágraio (ID o :0 - Em igual prazo, as escolas públicas
estaduais de nível superior riesI:ic,)tralizarão suas
atividades, de Iliodo a estender suas unidades de ensino
às cidades cio maior densidade populacional.

Ar[. 77 - () Estado elaborará plano de emergõncia para
construção. Inlpllação. reforma e manutenção de escolas
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estaduais, o qual deverá ser submetido à apreciação da
Assembléia Legislativa no prazo de até cento e oitenta dias
contados da promulgação de sua Constituição.

Art. 78 - A implantação da jornada de ensino de oito
horas, prevista no art. 198, 1, dar-se-á de forma gradativa,
conforme dispo Si aa lei.

Art. 79 - O cargo de Diretor de estabelecimento oficial
de ensino deve ser provido no prazo de dezoito meses
contados da promulgação da Constituição do Estado, na
forma prevista em seu art. 196, VIII.

1" - Em caso de vacância do cargo antes do prazo
estabelecido neste artigo, aplicar-se-á, no provimento, a
disposição do art. 196. VIII, da Constituição.

§ 2° - Fica vedado, a partir da promulgação da
Constituição, o Pro\'iiiIcnto por designação e em caráter
de substituição, por prazo superior a sessenta dias, no
cargo mencionado neste artigo.

Art. 80 - As entidades educacionais a que se refere o
art. 203 da Constituição do Estado e as fundações de
ensino e PCS(lll isa (;oja (rtaçao tenha sido autorizada por
lei e que preencham os requisitos dos incisos 1 e II do
mesmo artigo e, tios últimos três anos, tmiliani recebido
recursos públicos, poderão continuar a et:i'.ti-los. salvo
disposição legal em contrário.

Art. 81 - Fica criada a Universidade do Estado de Minas
Gerais, sob a forma de autarquia, que terá sua reitoria na Capital
e suas unidades localizadas nas diversas regiões do Estado.

• (Vi(le Lei ti" 10323, de 2011211990.)
• (Vide Lei ti" 115:19, de 221711994.)

§ V - Serão instaladas no prazo de dois anos contados
da promulgação da Constituição do Estado e absorvidas
como unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais
as entidades de ensino superior criadas ou autorizadas
por lei ainda não instaladas.
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Z" -- () Estado instalará a l.Jnivii'sidadi' li, iti e trata
Ste arligo no prazo de setecentos v vinte (lias contados da

promulgação de .su, 1 :onstjtujçjo.
Art. 82 -Ficam inantidas as atuais ustitu iç{s de ensino

superior integrantes da Administração Pública Estadual.
1' - As fundações educacionais de ensino superior

instituídas pelo Estado ou com sua participação poderão
manilestar-se no prazo de cento e oitenta dias contados da
pronu Igação da Constituição por urna das seguintes opções:

- absorção, como unidades, pela lJniversi dado do
Estado de Minas Gerais, na tonta prevista ii, 1' do
artigo anterior;

II - extinção dos vínculos existentes com u Poder
Público Estadual md iante alteração de seus stat ii tos,
permanecendo sol ,t iiarvisã p'dagogica do 1 oselho
Estadual de Edicaçao, rios termos da Constituição, desde
que não tenham re:et udo recursos públicos estaduais até
a data de sua pronoilgaçfio.

2"- O Estado, decorrido o prazo fixado no parágrafo
anterior, transformará mim fundações públicas as fundações
educacionais que não exercitarem, mio prazo (te trezentos
e sessenta dias, a (acuIdade ali nutorgada.

§ :t - Fica transformada cmii autarquia, com a
denominação de Universidade Estadual de Montes Claros,
a atual Fundação Norte-Mineira d Ensino Superior.

(Vide Li n'' ))Jj;, de /3	1994 /

§ 4 - A Universidade do Estado (te Minas Corais, a
Universidade Estadual de Montes Claros e as lundações
educacionais de ensino superior criadas ou autorizadas
por li estadual ou municipal o existentes na data de
promulgação da Constituição do Estado integram o sistema
estadual de ensino,
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• (I+t,Yi8Iofo acresce,,tu(b, juilo (01. V' do Eziesido à Constituição
o" 55. h 20/1212002.)

Art. 83 - A lei estabelecerá, sem prejuízo de plano
permanente. programas de emergência que resguardem o
património cultural do Estado de Minas Gerais,
notadain ii te o das cidades de Mariana, Ouro  Preto, Sabará,
São João dei-Rei, Serro, Caetó, Pitangui, I'iradentes, Minas
Novas, Itapecerica, Campanha, Paracatu, Baependi,
Diamantina, Januária, Santa Bárbara, Grão-Mogol.
Conceição do Mato Dentro, Santa Luzia, Estrela do Sul,
Prados, Itabirito, Congonhas, Nova Era, Lagoa Santa, Barão
de Cocais, Itabira, São 'I'omé das Letras, Chapada do Norte
e o de outros núcleos urbanos que contenham
reminis(;incias artísticas, arquitetônicas e históricas do
século XVIII.

Pacigiafo único - Para o fim de proteção ao patrimônio
cultural do Estado, a Policia Militar manterá órgão
especializado.

Art. 84 Ficam tombados para o flui de conservação e
declarados monumentos naturais os picos do Itabirito ou
do Itabira, do Ibituruna e (lo ltanibé e as serras do Caraça,
da Piedade, de Ibitipoca, do Cabral e, no planalto de Poços
de Caldas, a de São Domingos.

§ 1" O Estado providenciará, no prazo de trezentos e
sessenta dias contados cia promulgação de sua Constituição,
a demarcação das unidades de conservação de que trata
este artigo e cujos limites serão definidos em lei.

• (I+,,áj,mfo rtu1onie,i(odo pelo Lei o" 15178, de 16/6/2004.)
• (Vide Lei o" 10726, de 12/5/1992.)

§ 2 0 - O disposto neste artigo se aplica à bacia
hidrográfica do rio Jequitinhonha e aos complexos
hidrotormais e hoteleiros do Barreiro de Araxá e de Poços
de Caldas.
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§ 3' - () Estado tosco volverá programas de I,II icnõjicja
para rei:uperaçfici e manutenção das estancias
hidrominerais.

Art 85 - A estrutura institucional e finauicu'ira dos
s i teuuuas estaduais de gerenciameui lo de recursos hídricos
e uuiinerários, cuiuiíorrne disposto no art. 252, será
estai clii ida em lei, no prazo de doze meses contados da
promulgação da Constituição do Estado.

Art. 86 - O Estado realizará diagnóstico das áreas
relevantes para recarga dos aqüiferos, a que se dará proteção
especial, na forma da lei.

(t'ide Leio'' 13771, de 11/12/2000. /
Art. 87 - As atuais concessões de lavra de uiuineral

sólido e os respectivos direitos e obrigações em poder de
ciii idade da adni iii ist ração indireta do Estado serão, na
hipol ,sv (te sua pri vat ização. ext uuçfio ou desativação,
previamente transicuidas para entidade da administração
indireta do Estado cujos objetivos predominantes sejam a
mineração e o seu fomento no território estadual.
observados os preceitos legais.

tkirigrafo único l vedada a associação (Ia entidade
meio :i uuuada neste 1rL igo, em participação mi noru 1 ri ria, em
emiutcerot imento relativo à coo cessão e aos respectivos
direi los e obrigações.

Ari. 88 A lei 1 1'.pora. no prazo de cinco anos contados
da promulgação da Constituição do Estado, sobre a
adaptação dos logradouros, edifirios de uso público e
veículos de transporte coletivo, para garantir acesso
adequado a portador (te deficiência, nos termos do art.
224 (1,1 ( ;onstitoiç..uu.

• fVzeJ' !jZiF 1(012(). ,l(22.7'1992
• (Vide Lei o 1 10110, de 91)2/1911.1 /
• (Vide Lei o" 1 .11)24, te 19112/2003.)
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Art. 89 (Revogado tielo art. 20 da Emenda à Constituição
n° 6, de 21/12/1992.)

• i)isp 5j!:vo revogaié)
4.rt. 89- No prezo de noventa dias contados do proniulgação do

(;Onstiluição do Estado, senl instituído o Conselho Estadual de
Dcfrsa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Portador <lo
Deficiência e do Idoso.

Art. 90 - A Imprensa Oficial e as demais gráficas do
Estado, da administração direta ou indireta, promoverão
edição popular do texto integral da Constituição do Estado,
que será posta, gratuitamente à disposição das escolas,
tios cartórios, dos sindicatos, dos qii:irtóis, das igrejas e
outras instituições representativas ( L i coniunidade.

Art. 91 Fica assegurado ao servidor pêblico, civil ou
militar, aposentado no período de 21 de setembro de 1989
a 14 de dezembro de 1994 o direito de contar em dobro,
para efeito (lo percepção de adicionais pora tempo de serviço
a partir da publicação do ato de aposentadoria, as férias-
prêmio ti/ia gozadas ou não convertidas em espécie.

(Artigo acrescentado p lo irt. 3° da Enwnda à (:onsti:uiçúo o"
14. de 20/1111995.)

Art. 92 - O percentual fixado no art. 212 será
integralizado cia seguinte forma:

- cinco décimos por cento no exercício de 1995;

11 - sete décimos por cento no exercício de 1996;

111 oito décimos por cento no exercício de 1997;

1\' 11111 por cento no exercício de 1998.

(.1 diga acrescentado pelo ad. 2° do Emi',ila à Constituição n,
de 20/12/1995.)

Art. 93 - Até que seja promulgada a lei a que se refere
o § 40 do art. 246, o Poder Executivo poderá delegar aos
municípios, mediante convênio, a discriminação e a
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iegiIiiiiação das terras devolutas situadas no periitietro
ililiailu e lia Zulhi dv iXjaiiiS/io iirleiiia,

/11111(1 iii n', tililo ;s'Iu ir! 4 íhi lmi',ulu ú (,,jstj1i uçã n
14. 1 87 loaS 1

Art. 94 - Ao pn s:i's so de ,i it:iiaç3o ou concessão de
terras públicas li devolutas nieiiciooailas nos aris. 246 e
247 riu curso lia data cia promulgação (Ia emenda que
instituiu este artigo, aplica-se o disposto na legislação
anterior e no inciso XXXIV do art. 62 com a redação dada
por esta emenda.

(Artigo uno ',itudo pelo 011. 4 i/o Eniendo ó (oos//tu/çiio a
:14, dl 8/7/19911.)

Ari 95 - Ao parente de beneficiário de terra pública
que esteja na posse de área por mais de 1 (um) ano na data
da promulgação da 1111clida que instituiu este artigo, não
se api ica o disposto rio inciso V do 7' do art. 247, com a
rcalaç/or dada por esLi emenda.

4"<b: l:'rri, ',kr ri Coirstifr,,çsio ir' 34,
de l'7/1998.)

Art. 96 - A li gi t mação de mais de unia área devoluta
no perirnetro urbano em nome da mesma pessoa é
condicionada à possv pacífica (li) terreno edihcado p'
prazo superior a 1 (uru) ano contado iiii1 li (lata da
prolirulgação da emenda que instituiu este artigo.

!/1,1;	uerea i'nh id pc! 111 4 li Eu 'zila a ( :us(ituuy :u
141u'8719flh/

Art. 7 - A execução e o pagamento das despesas
dei oro a les das au r itma:ias pú 1)1 i as realizadas li<).,; anos de
IftttS e 1997 oliiudeceiaii aos seguintes critérios:

1	itt' o final do exercício 1 mamoeiro cli 1998, serão
exectitailas e pagas as despesas dei orrentes dos convénios
firmados em turuçãu das propostas priorizadas nas
audiências públicas regionais realizadas em 1995



II - até o final do exercício financeiro de 1998, serão
firmados os convênios resultantes das propostas
priorizadas nas audiências públicas realizadas em 1997 e
executadas e pagas as despesas deles decorrentes.

Parágrafo único - Na im possibilidade justificada da
cxeciiçii> das deSl)CSaS a pqu e se roídO o inciso li deste
artigo, estas serão executadas e pagas no exercício de 1999.

• (urtiga ((Cfl(SCL'fltUdO pOlo aiS. 5'' lo Inundo à Constituição o"
3h. 1o29."12/'1998.)

Art. 98 - Os oficiais e as pra(,^is lotados em unidades do
Corpo de Bombeiros do Estado na (lata (te publicação da emenda
que instituiu este artigo terão o prazo de noventa dias para
realizara opção irretratável de permanência na Policia Militar.

• Migo acrescentado peio art, li do Emenda à Constituição n"
39(102/6/1999.)

Art. 99 - Terá o prazo de noven ia (lias para realizar a
opção i rret la 1 ável pela iii 1 egração n os quadros do Corpo
di, ltoriil,ciros Militar o no 1 lar lotado (:10 unidade da Polícia
Militar mi (lata (te pul(li(:açL(( da oiiicieta que instituiu
'5h' artigo, que pr000(:hl os s(:g(IiIllos requisitos:

possua certificado de comi(i usão do Curso de
Bombeiro para Oficial, se oficial superior ou intermediário;

II - possua certificado de conclusão de Curso de
Formação de Bombeiro Militar, se praça.

• (Artigo ocnusce:zhido peia ai. Ilda Emendo à Constituição n°
39, de 21611999.)

Art. 100 - Até que lei coiiip lenain lar disponha sobre a
organização básica, o estatuto dos servidores e o
regulamento do Corpo de llointa:iros Militar, aplica-se a
esta corporação a legislação vigente para a Policia Mil itar,

Parágrafo único - No decorrer do exercício de 1999, a
ordenação das despesas do Corpo de Ilonibeiros Militar
será realizada pela Polícia Militar. até que se processe a
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individualização (loS respectivos orçamentos 118 proposta
orçaiiienlária do exer(:ício de 2(101).

(trino cic	t itcich)J.1eiO ali. li,/,; I , li 	à (.' itti!ctcç'ir o''

1 Vide liui (Tmipione'n(or n ` 54. cio 13."12f, 1999. 1

• f½ilolijin" 14.147. de 28/1 1/2(102,)
Art. lo! —A ekrlivaç(iu rio desmenile'aiuento pitlrimonial,

lii o ceiro e orçanuailário do Corpo de l3uinbeiros Militar e
da l°oiio:ia Militar se dará na forma da lei, que dispor.i taoobóm
sobre o respectivo período de traosiçào.

Parágrafo único Será irilorgralmente mantida a
est ri ii tira adm inisl r1lt iva do Corpo de Bombeiros Fel ii lar
até que a legislação discipline o previsto neste artigo.

• (Itliui,'c cJc.o'sc e! ei ;' 'lo ml 11 li lnc pnda à COn5tStll(r	0'
11). dc 2.6/1999/

• lArtgo regoolane'ccl:lc jccml: Lei co' 14447, de 21(71 t/2002.J
Art. 102 - O l'oilirr Executivo promoverá a revisão do

Regulamento Disciplinar e do I:statoito da Polícia Militar
no prazo de cento e oitenta dias contados da publicação da
emenda que intiliiio este artigo. visinoli) ao seu
aprimoramento e atualização.

• (Artigo ocmsosmntoola poria ali. 11 doo l7nooaorlo à (Smsti(o,iç'Úoo 1mm

39. Olor 2/671999.1

Ari. 103 - No prazo de dois anos contados da data de
pulo! ii ação desta emenda à Constituição, as entidades da
administraçãoo istração indireta terão seus estatutos revistos no
que se refere a sua loa) o reza jurídica, tendo erit vista sua
1 iioal idade e as coiupirtúncias efetivamente executadas.

• fr\ii io,'oat ro.oc'ccf000iccjcorloui1 11 cio, Linendan (ocs'lffio:çi,ioro''
4°. lo' 1.36.200! /

Ar), 104 - E assegurado o prazo) de dois anos de efetivo
exercício para aquisição de estabilidade aos servidores cm
estágio probatório na (lata cia pn)nlolgação da Emenda
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Constitucional n° 19 à Constituição da República, sem
prejuízo da avaliação a que se refere o § 40 do art. 41 da
mesma Constituição.

(Artigo acrescentado pelo art. 11 da Emenda à Constituição (O

49, de 131612001.)
Art. 105— Ao detentor de função pública da administração

direta, autárquica e fundacional dos Pbderes do Estado, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas admitido por
prazo icoli terminado até 1° de agosto de 1990 são assegurados
os direitos, as vantagens e as concessões inerentes ao exercício

:arg 1 61 ivl 1. excluída a estabilidade, salvo aquela adquirida
(105 t (ff11 (OS (li) art . 41 da Constituição da República e do art.
19 cio Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
mesma Constituição.

(Aflige acrescentado ;(el() ali. 11 da Emenda à Constituição ,jO

49,d, 131612001.)
Art. 106 1cssam a integrar o quadro efetivo de pessoal

da administração pública estadual, em cargo
correspondente à função pública de que sejam detentores,
os seguintes servidores admitidos por prazo
indeterminado:

1—o detentor de função pública admitido até a data da
promulgação da Constituição da República de 1988;

II - o detentor de função pública admitido no período
compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 1° de agosto de
1990, data da instituição do regime jurídico único no Estado.

• (Aflige uezesouiudo pelo alt. 11 do Emenda à Constituição n°
49. de 1316/2001.1

Art. 107 -- O disposto nos arts. 105 e 106 aplica-se ao
servidor readmitido no serviço público por força do art. 40
da Lei n. 10.961, de 14 (te dezembro de 1992.

• (Afliga m,cre.scenlado pelo art. 11 do Emenda à Cons(itoiç(w, e
49, de 131612001.)
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Ar!. 108 - Lei complementar estabelecerá os critérios
para a dispensa de detentor de função pública.

(0 0'sC,ZIhJÜ(( J(( . lO ((Ti. 11 lO Fnl('t(dO à Cons1itoiçú II"
40, de 13Ub1200 Lj

Ar!. 109 - O Poder Executivo promoverá, no exercício
de 2001,  a (:()mpat ib l ização das remunerações de que
tratam as Leis Delegadas n's 42. de 7 (lo junho de 2000, e
45. de 26 de julho de 2000. com o disposto na Lei Delegada
i." -13. de 7 de junho de 2000.

• (i!rIi1.'o (1C0Sc((fltUdO 1)0/o (111. 11 (10 E0(01I(hI (1 (.ns1ifuiçáo e"
40. di' 131612001.)
• (Vele IIZ1. (1' (li, 11(1 0° 15436, de 1 )!1/2005.1

Ar!. 110  - Fica extinto, na estrutura da Polícia ( vil,  o
cargo do Carcereiro, com suas respectivas classes, passando
seus ocupantes na data de publicação da onleI(da (tIl'
instituiu este artigo a ocupar o cargo de Deteti ve. mant utas
as vagas existentes no quadro de detetives.

§ 1" - Os ocupantes do cargo de Carcereiro a que se
refere o "cupul" deste artigo ingressarão na (:lasse inicial
do cargo de Detetive, independentemente da classe
ocupada na carreira de Carcereiro.

§ 2"- Os servidores de que trata 1/510 artigo Farão jio. à
progressão na carreira por mereci moi lo 1/ (lii! gui (til(l(/

§ 3" -- Até o integral cumprimento da Lei o." 1:1.720,
do 27 (te setembro de 2000, cabem aos ocupantes do cargo
de t)etotivo as atribuições previstas no art. 713 ita lei o."
5.406, de, 16 fio (l4,ZCml) ro de 1969. 

§ 4''- Fiva (i Poder Executivo autorizado (1 promover o
ajose o (1 equilíbrio do núnieronúmero de cargos na soro' do
classes de Detetive.

• (ATi(,Lu (JGn,SC(/n(udo J.)C/O uri. 1' (Ia E!flOI(d)2 à (.onstiliiiçde
o' 52,,!, 20/12/2001.)
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Art. 111 -Até a entrada em vigor da lei complementar
a que se refere o capu( do ar!. 128 desta Constituição, que
organize a Advocacia-Geral do Estado, serão observadas
as seguintes normas:

a estrutura da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual passa a integrar a Advocacia-Geral do Estado;

II - os cargos de Procurador do Estado e de Procurador
da Fazenda Estadual e os respectivos titulares passam a
integrar, em carreira única, a Advocacia-Geral do Estado,
com a denominação de Procuradores do Estado;

III - os servidores (ta Procuradoria-Geral (la Fazenda
Estadual serão transferidos para a Advocacia-Geral cio
Estado e mantidos em cargos com atribuições e
remunerações equivalentes:

IV - são garantidos os direitos e vantagens a que fazem
jus os servidores da administração direta ou indireta de
qualquer dos Poderes do Estado que prestarem serviço na
Advocacia-Geral do Estado.

1° - Fica extinto o cargo de Procurador-Geral da
Fazenda Estadual,

§ 20 - Ficam transferidas para a Advocacia-Geral do
Estado as unidades e as dotações do orçamento da
Procuradoria-Geral do Estado e as parcelas dos créditos
orçamentários da Secretaria de Estado de Fzenda referentes
à Procuradoria-Geral cia Fazenda Estadual.

(Artigo ocreseenhido pelo ali. 60 do !ànmula à Constituição
56 de 711712003.)

Art. 112 - Ao servidor público estadual da
Administração Pública direta, autárquica e funclacional e
ao militar que tenham ingressado no serviço público do
Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta
emenda à Constituição, é assegurada a percepção de
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adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento
básico, a cada período de cinco anos de eíotivc) exercício. o
qual a este se iceorpora pira bus de aposentadoria.

Parágrafo  ti ii co - Fica assegurada a concessão de
adiciona] de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento
básico egratificação a cada período de cinco anos de efetivo
exercício no serviço público ao servidor público e ao militar
de que trata o c'czpcii deste artigo que tenham i mplemen tacto
os requisitos parti obtenção de tal benefício até a data cio
ptibl ictição da Emenda à Constituição da República n" 19,
de 4 de junho de 1998.

• (Artigo ocos coitada (a'!, ort. 4' do J/nc,'ndci / Coicstiicnçúo
ci' .17, de 15/7/2003. /
• (l'id ori.....ii,, 1i,i o" 15014. de 151112004/

ArI. 113 - Ao servidor público estadual cia
Administração Pública direta, autárquica e fundacionai
que tenha ingressado no serviço público cio Estado de
Minas Gerais até a data da publicação desta eniemccia à
Com cst i til IÇão, é assegurada a rc:epção de adicional de
10% (dez por c(!nto) sobre o seu vencimento básico
quando conililetir 1 ri cita actos de serviço ou. antes disso,
se implemeniticlo o intersticio necessário para a
aposi mc tadoria voluntárialária 111 tegrat, o qual se incorpora ao
vencimento para fins de aposentadoria.

Parágrafo ccci co - Fica assegurada a coo cessão cio
adicional de 10 11 , (dez por (:ento) sobre sua remuneração
quando completar Incita mios (te serviço, ao servidor
público de que trata o (:ojco/ deste artigo que tenha
iciipk'ccientaclo os requisitos para obtenção dcc tal benefício
até a (lata de publicação (Ia Entenda à Constituição da
República ri' itt. de 4 de juntio de 1998.

• (Artigo cccii sc:c,niodo pelo urt. 4 ` do l/ccccocc!o à Coxcsliiuiçc'io
n" ,5 7, de 15!720ct:L)
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• (Vide alt 91 do Lei n° 15014, de 15/112004.)
Art. 114 - É garantida a contagem em dobro das férias-

prêmio não gozadas:
- para fins de concessão de aposentadoria, as férias-

prêmio adquiridas até a (lata da publicação da Emenda à
;>iistitiição da República o' 20, de 15 de dezembro de

1988:
II - para fins de percepção de adicionais por tempo de

serviço, quando da aposentadoria, ao servidor que tenha
cumprido os requisitas para a obtenção de tal benefício.

• (Migo acrnscentu(lo pelo o11 4 tia Emenda à Constituição
n°57, de 1517'2003.)

Art. 115 - O servidor e o militar na ativa na data de
publicação desta emenda à Constituição poderão, por opção
expressa e na forma da lei, substituir pelo sistema de
adicional de desempenho a que se refere o art. 31 (lesta
Cotisi iluição as vantagens por tempo de serviço que
venhaju a ter direito a

• (Vide Lei n 0 14693. d, 3Q!7!2003.)
Parágrafo único - Fica mantido o direito aos adicionais

por tempo de serviço ao servidor que, na data de publicação
desta emenda à Constituição, seja detentor,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre
nomeação e exoneração, quando provido em outro cargo
de mesma natureza, desde que o ato de nomeação ocorra
até noventa dias após a exoneração.

• (Artigo r:crescentudo peio ar!. 4 diz Enzendü à Constituição
W' 57, de 15/7/2003.)

Ari. 116—É vedada a percepção de acréscimo pecuniário
em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor (1110
ingressar no serviço público após a publicação desta
emenda à Constituição, excetuado o disposto nos § 3" e
5° do art. 31 e no parágrafo único do art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

239



• (Artigo ricrnscontodo pelo ori. 4' do Einervki à Constituição
n`57, do 151712003.1

Art. 117— Fica assegurado ao servidor público civil e ao
militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter
em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro
de 2004 e não gozadas.

1' - Ao detentor, exclosivaoicmte, de cargo em
comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de
função pública não estável fica assegurada a conversão
em espécie das férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro
de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por motivo
de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço
público estadual no prazo de noventa dias contados da
(lata da exoneração.

2 - Para a conversão em espécie de que trata o 1°,
a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos
dos cargos ocupados pulo servi dor no período a que. se
referir o benefício.

3 -- Para tios ulo disposto no l, só serão
computadas as férias-prémio decorrentes de serviço público
estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido
a exoneração.

IA ri igo acrescentado pulo ar). 40 da liniunda à Constituição
o' 57, de 15/7/2003,)

Art. 118—Ao servidor público civil e ao militar rio Estado
de Minas Gerais elo exercício na data de publicação desta
emenda à Constituição que for nomeado para outro cargo
no Estado em razão de aprovação em concurso público fica
assegurado o (limito à percepção dos adicionais por tempo
de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir.

• fr1iigo ucresuentado pulo ar). 4' do iiinundo à Constituição si"
57, de 15f7!2003)

Art. tIO - Para uns de aposentadoria, é garantida a
contagem proporcional correspondente ao tempo de
efetivo exercício de magistério na iniciativa privada e na

240



rede pública municipal, estadual nu federal de ensino, até
a data da publicação da Emenda à Constituição da
República n" 20, de 16 de dezembro de 1988:

- ao Professor ou ao Regente de Ensino que tenha
Passado a ocupar cargo efetivo, cargo em comissão ou
função gratificada diversa do exercício de docência, até a
(lata do afastamento para o exercício desses cargos ou
funções, e que não tenha completado vinte e cinco anos
de efetivo exercício de magistério, se mulher, ou trinta
anos, se homem, hipótese em que se sujeitarão à
aposentadoria na regra geral;

II - ao Especialista da Educação, relativamente ao
tempo em que exerceu o cargo ou função de Professor e
àquele a que se refere a Lei n°8.131, de 22 de dezembro (te
1981, até 10 de maio (te 1990, data da publicação da decisão
liminar do Supreuio 'tribunal Federal na Al)IN-152. a qual
suspendeu a eficácia do art. 286 desta Constituição, que:

a) não tenha impleuuentado o requisito temporal para se
beneficiai' da al)osclutadoria espx:ial até 22 de setembi-o (te 1992:

b) se tenha aposentado a partir de 26 de maio (te 1992,
com proventos proporcionais, nos termos do art. 36, inciso
III, alínea "c" oum "(1" , da Constituição do Estado;

c) se tenha aposentado no período de 26 de maio a 22
de setembro (te 1992, nos termos do art. 36, inciso III,
alínea 'a", da Constituição do Estado, por não contar trinta
anos de efetivo exercício (te magistério, se homem, ou
vinte e cinco anos, se mulher;

111—ao servidor do Quadro cio Magistério cm exercício
no órgão Central cia Secretaria (te Estado de Educação, em
Superintendência Regional de Ensino, em Núcleo do
Programa Estadual de Alimentação Escolar e em unidades
Estaduais de Ensino que tenha optado pelo Quadro
Permanente, nos termos do art. 16 cia Lei n" 9.346, de 5 de
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dezembro de 1986, e do art. 37 da Lei o" 9.381, de 18 de
dezembro de 1986, relativamente ao período de magistério
anterior à opção, e ttuttia retornado ao cargo anteriormente
ocupado, nos termos do art . 10 da Lei n 11 9.592, de 14 de
junho de 1988:

IV - ao servidor ocupante de cargo pertencente a
Quadro de Pessoal distinto do de magistério.

(Artigo ocrvsrentudo pelo ort. 4" da Ernemki à Constituição n"
57. de 1517/2003.1

Art. 120 - Rua fins do cálculo de adicionais, é assegurada
ao servidor publicoico estad oal a contagem proporcional
correspondente ao tempo de efetivo exel'(3cio de magistério
na iniciativa privada e tia rede pública tnuitii:ipai, estadual
ou federal de ensino, na forma do artigo anterior, até a
data da publicação desta emenda à Constituição.

(Artigo cn's.'ntodo pelo ofl. 4" da ã'mencli, ã (:onstituiçãii ti'
57. de 15!7.2001 1

Art. 121 - l"ii:ain revogadas as legislações dos Poderes
Legislativo e Judiciário, cio Tribunal iin Contas e do
Ministério Público referentes a apost ilanietito em cargo
de liro'innto em comissão ou função gratificada.

§ 1' Fica assegurado ao servidor teLIIiInte de cargo
de provimento efetivo ci direito de continuar percebendo,
nos termos da legislação vigente até a data de promulgação
desta emenda à Constituição, a remuneração tio cargo em
comissão ou função gratificada que exerça nessa data,
quando dele for exonerado sem ser a pedido ou por
penalidade ou quando se aposentar, fii anuo garantido,
para esse fim, o te tu pu exercido no ii h ri do cargo de
provimento em comissão ou função grat i t iu:aitt até data a
ser fixada em lei.

§ 21 - Os Poderes e órgãos a que se refere o capuf deste
artigo encaminharão, no prazo de sessenta dias contactos
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da promulgação desta emenda à Constituição, projeto de
lei contendo as regras de transição.

• (Ikrnlgmfti regu lamentado pela Lei n° 14982, de 141112004.1
• ~~o regulamentado pela Lei n 1 14983, de 141112004.)
• (Porógrrzjb regulamentado pela Lei n° 14984. de 141112004.)
• (itin'igmfo regulamentado pelo Leia" 14985, de 14/1/2004.)

§ 3" - Rira o Poder ou órgão que não cumprir o prazo
1)re\n istt) no § 2", adotar-se-á a data de 29 (lo fevereiro de
2004 ( orno limite para contagem do tempo para efeito de
apostilamenio.

• (Artigo i,í;ry,si:,,,itodo pelo 0,1. 4° do Emendo à Constituição
o" 57, de 151712003.)
• (Vide Lei o" 14683, de 301712003.)

Art. 122 Ao militar que tenha ingressado no serviço
público estadual até a data de publicação da emenda que
instituiu este artigo e que, nessa data, esteja no serviço
ativo Fica assegurada a percepção do adicional de 10% (dez
por cento) sobre seu vencimento básico quando completar
trinta anos de serviço ou, antes disso, se implementado o
interstício necessário para a aposentadoria voluntária
integral, o qual se incorpora ao vencimento para fins de
aposentadoria.

• (Artigo acrescentado pelo ort. 1 1 do Emenda à Constituição
n°59, de 1911212003.)

Art. 123 - O Presidente do Tribunal cl(! Justiça
encaminharáhará à Assembléia Legislativa, no prazo de cento
e Oi 1 ciii a (lias contados da data de publicação da emenda

e icrescenloo este artigo ao Ato das Disposições
( onst ii ln:innais 'l'ransitórias, projeto de lei complementar
01101 O 011 (lo a organização e a divisão judiciárias do Estado
às inoditicações introduzidas na Constituição do Estado
pela mesma emenda.

Parágrafo único - A lei complementar resultante do
projeto a que se refere o caput deste artigo transformará
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OS cargos de Juiz do Tribunal de Alçada em (:arg(is tio
Desembargador. mantida a classe de origem, e estabelecerá
a forma de aproveitamento, nos novos cargos, dos
magistrados ocupantes dos cargos transformados.

fArigo turcscentado pelo alt 4° do Enwnrio o (nsliruiçôo
n° ti.!. h' 19; 7?2004.)

Art. 124 - Até que entrem em vigor as alterações a
serem introduzidas na organização e na tlivisã(, judiciárias
dO Estado. nos termos do art. 123, o Tribunal tio Alçada
t:ontititmiitá fitneionaitdo com as atribuições e as
t:ontjtetett(:ias ent vigor na data da publicação da emenda
(lu(: 	este artigo ao Ato tias Disposições
( titia) iitit:itiiiais Transitórias.

(i1tti	oi ft.ii:1ttitiJoftlo iJI1. 4 t/o !'.nte,tdo o ( iei,sfttit, '	t
1' ' !') 7/ '01)4)

Art. 125 () Presidente tio Tribunal do Justiça
ctttatttitdtará à Assembléia Legislativa projeto cii' li
dispondo sobre o Quadro de Pessoal tia Secretaria do
Tribunal tio Justiça, atendendo às necessidades de
funcionamento tio Tribunal após a unificação da Segunda
Instãncia prevista na emenda que acrescentou este artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

1' -- A lei resultante do projeto a titio se refere o
cuput deste artigo estabelecerá a forma do aproveita-mento.
no Quadro do Pessoal ria Secretaria do Tribunal dc Justiça.
tios servidores ocupantes de cargos tia Secretaria tio
Tribunal de Alçada.

2" Os Itetis e o patrimônio do Tribunal de Alçada
a imilegraro acen'rt patrimonial tio 'iriltumial tio Justiça.

§ 3" As verbas, as dotações orçamentarias e as
previsões de despesas do Tribunal cio Alçada. aprovadas
por lei, serão alocadas ao orçamento do Tribunal de Justiça.

(Arft'' at:msconlodo pelo ar!. 4" do Kmeni/u O Co:tstfluiçôo
o' til, do 1 !E71004 /
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Ari. 126- A lei criará fundo com o objetivo de viabilizar
ações destinadas à recuperação, à preservação e à
conservação ambiental da bacia do rio São Francisco.

(Artigo acrescentado pelo art. 2" da Emendo à (onstituiçáo
n°67, de 1711212004.1

Art. 127 - O primeiro concurso público para ingresso
no cargo de Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas será convocado pelo Tribunal de Contas
CIO l':siaiio no prazo do cento e vinte dias contactos da
vigência (la lei complementar a que se refere o 5 do cri.
77 da Constituição do Estado, assegurada a participação
tia ()rdeiii dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais,
liii 5(111 10111 izilção.

I'llragIahl único - Após a homologação do resultado
do concurso a que se refere o Capul (leste artigo, os
Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas elaborarão lista tríplice a ser encaminhada ao
Governador do Estado, para a escolha e a nomeação do
seu Procurador-Geral.

(Artigo acrescentado pelo orl. 3° da Entenda à (:nsti(uição
n°69, de 2111212004.)

Art. 128-O edital para a realização do primeiro concurso
público para provimento dos cargos a que se refere o § 30
do art. 79 da Constituição do Estado será publicado no
prazo tio cento e oitenta dias contados da data de publicação
da emenda à Constituição que acrescentou este ari ig() au
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

(Ar(i/,'o ui:,esce,itiido polo ort. 3 1 da Enieziihi à (:o:isti(uiçüt,
ti" 69. de 21112120(14.)

Palácio da Inconfidência, 21 de setembro de 1989, -
Kemi 1 Said Kumaira, Presidente - Cleuber Brandão
Carneiro, 1°-Vice-Presidente - Geraldo Gomes Rezende,
2°-Vice-Presidente - Elmo Braz Soares, 1 0-Secretário -
Márcio Lemos Soares Maia, 2 0-Secretário - Paulo César
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Guimarães, 3'-Sec:rtiriu Ronuti Ferreira de Queiroz,
4"-Secretário - Jaime Martins do l'spnilo Santo, 1°-
Suplente - Eduardo lo ned tu Ot tom i 2 -S o demite e Relator
Adjunto - Ajolenson Adanito Pereira. 3' > - 5uplente -
Adelino Pereira Dias, 4-Suplente - José Bonifácio Mourão.
Relator - Agostinho César Valente - Agostinho Patrús -
AlIton Torres Neves - Amilcar Campos Padovani -
Antônio da Cunha Resende Nin ic -- António  Cenaro de
Oliveira - Antônio Milton Saltes - Armando Gonçalves
Costa - Benedito Rubenis Rennú Beiiú Guedes - Bernardo
Rubinger de Queiroz Camilo Machado de Miranda -
Carlos Eduardo Antunes Pereira - Delfim Carvalho Ribeiro
- Dirceu Pereira de Araújo - Domingos Svio Teixeira
Lanna - Elmiro Alves do Nascimento - Euripedes Craide
- Felipe Néri de Almeida - Geraldo da Costa Pereira - Irani
Vieira Barbosa - Jairo Magalhães Alves - Janiil Sehni de
Sales Júnior - João Batista Rosa - João t3osco Martins -
loão Lamego Nelto - João Pedro Giistin - João Pinto Ribeiro
- Jorge Gibram Sobrinho - Jorge 1-lannas - José Bonifácio
Tamm de Andrada José Ferraz Caldas - José Ferraz da
Silva - José Laviola de Matos - José Maria de Mendonça
Chaves - José Maria Pinto - José Militão Costa - José Naif
Jahur - José Rodrignes Duarie 1 .acvr Dias de Andrade -
Luis Carlos l3alhino Gammiliogi -- Luiz Vicente Ribeiro
Cahcchio -- Manoel Nclinho Ri,zi,iidc de Mattos Cabral -
Maria llvira Sales V(!ri-vira	Maria Jcis( 1 laiteisen -

Pereira
N4aurício loIra Moreii,i Mawo 'mio de Moraes - Milton

da (i'iiz.	Narciso liiil,i tlic:ti,lii - Njilnriário de
Miranda - Otacilio Oliveira di' Mirandao 	i'onio César de
(-',arvalho l'ettersen	l',oiio lermitmolo Soares mli Oliveira -
Paulo Pereira l'ericles Ferreira dos Anjos - Raimundo
Silva Albergaria Raul Messias Franco - Roberto Luiz
Soares de Mcliii Ronaldo Vasconcelios Novais - Sandra
Meira Siari ng - Saiu 1 '( lai r Martins Souto - Sebastião
Helvécio Ramos (te Castro - Sebastião Mondes Barros -
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Silvio Carvalho Mitre - Tancredo Antônio Naves -
Wellington Balhino de Castro.

PARTICIPANTES: Ademir Lucas Comes - Aloisio
Teixeira Garcia - Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino
- José Adanio Belato - José Renato Novais - Sarnir Tannus
- Serafuil Lopes Godinho Filho - Sérgio Emílio Brant de
Vasconcelos Costa - Vítor Penido de Barros.

IN MEMQFtIAJvI: Rubens Pinto Garcia.

EMENDAS À CONSTITUIÇÃO

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 1

Supriimme o art. 17 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias da Constituição (10 Es-
tado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 64, 40, da
Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda
à Constituição do Estado:

Art. 1 t"ica suprimido o art. 17 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
(te Minas Gerais e repristinada a Lei n" 6.265, de 18 (te
(lezemnl)ro (te 1973, em sua natureza ordinária.

Art. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
(lata (te sua publicação.

Ai-I. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio (Ia Inconfidência, em Beto Horizonte, aos 3 de

jilIlO, de 1991.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente
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Deputado Páricles Ferreira 2°-Vice-Pi-silnte
Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretái'io
Deputado Raul Messias 2'-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 3-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcelios - 41-Secretário
Deputado Hoinero Duarte - 1°-Suplente
Deputado José Braga - 2-Suplente

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°2

Dá nova redação ao copol do art. 158 da Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assernhlóia legislativa do Estado de Minas
Gerais, rios termos do art. 64, § 4'', ria Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
co ris til ricion aI

ArI. 1° - O cuput do ari . 158 da Constituição do Estado
de Minas Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 158 — A lei orçamentária assegurará investimentos
prioritários em prograruas de educação, saúde, habitação,
saneamento básico, proteção ao meio ambiente e de
fomento ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao
esporte e à cultura''.

Art . 2° - Esta emenda à Constituição entra cru vigor ira
nata de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, cru Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 199 1

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Ajaimar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Péricle,s Ferreira - 2"-Vice-Presidente
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Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 3"-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcelios - 4°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°3

Dá nova redação ao art. 285 da Coustituiç;io do
Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1°- O art. 285 da Constituição do Estado de Minas
Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:

—Art.  285 - Ao servidor ilt 1)11(0 que tenha tempo ulu
efetivo exercício de magist ri o na iniciativa privada, na
reate estadual, federal ou municipal de ensino, é assegurada,
em relação ao respectivo tt:uiupo (te serviço:

1 - percepção da gratificação qüinquenal, no índice
concedido ao integrante do Quadro do Magistério;

II - contagem proporcional do tempo de serviço, para fins
de aposentadoria e de percepção dos con'ospondentesadidonais".

Ari. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
(lata de sua publicação.

Pa lácio da Inconfidêuu : ia, em Belo 1 lorizonte, aos 22 de
uutaio de 1992.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Ajalmar Silva - 1"-Vice-Presidente
Deputado Péricles Ferreira - 2°-Vice-Presidente

249



Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2"-Secretário
Deputado 1 )i 17.011 Meio - 3°-S4:retário
Deputado Ronaldo Vasconcel los - 4°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°4

Dá nova redação ao § 4' cio ari. 157 da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assc:nibléia Legislativa do I':stado de Minas
Gerais nos ter, iii)s do art. 64, § 4' Ia ( onst ii uição cio
Estado, promulga a seguinte eiio:rida ao texto
constitucional:

Art. 1° - 0§, 4" do art. 157 da Constituição do Estado
de Minas Gerais passa a vigorar c:om a seguinte redação:

'ArI.	157-	.....................................................

§ 4° - O Estado publicará, até o dia trinta do inês
subseqüente ao da (:om petencia, baia ia eles mensais de
sua execução orçamentária e fi,,anceira''.

Art. 2° - Esta emneinla à Gonstiluiçaci entra em vigor na
data de sua pubio.

Palácio da lmci.ontidéncia, um Belo Horizonte, aos 29 cio
maio de 1992.

Deputadoamio Roloeci Queiroz - Presidente
Deputado Aja Ii nar Silva - 1"-Vice-Presidente
Deputadolo 1 'iri (:11 s Ferreira - 2''-Vh :e- Presidente
Deputado Agostinho Palrús - l"-Secretário
Depic Lado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcelios - 4"-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°5

Dá nova redação ao art. 5° do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias da Consti-
tuição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4", da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O art. 5° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 5° - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais promoverá, até 31 de dezembro de 1992, concurso
público destinado à definição do hino oficial do Estado,
previsto no art. 7° da Constituição.

§ V' - O hino de que trata este artigo terá como tema a
Inconfidência Mineira.

§ 2" - Observado o disposto no parágrafo anterior,
serão admitidas, além de canções inéditas, canções de
cunho tradicional".

Art. 21 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de
junho de 1992.

Deputado Romeu Queiroz Presidente
Deputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Péricles Ferreira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrús - 11-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado Dilzon Melo - 3"-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconccllos - 4°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N«'6

1)à niwa redação ao art. 226 da ( onst tu içdoco i
Estado e revoga o art. 89 do respectivo Ato das
Disposições Constitucionais Transitõrias.

:\ Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, tios termos do art. 64, § 4', cia Constituição (10
Estado, promulga a seguinte ecciencla co texto
cocisi ii iccional

Art. 1 - O art. 226 da Const itt) jÇO do Estado) passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 226 - Para assegurar a efetiva participação da
soe cd ad e, nos termos do disposto nesta seça 1, serão
criados o Cooso,ilio Estadual dos Direitos da Criança e do
Ado lesi cicie, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
tio Portador de Deficiência e o Consel 1w Estadual cio Idoso.

Parágrafo 11110:0 - O Conselho Estadual (lo Defesa dos
Direitos do Portador de Deficiência e o Conselho Estadual
do Idoso serão instituídos até o dia 15 do março de 1993'.

Art. 2"- Fica revogado o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
dota de sua publicação.

l°aláo:io da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 dc'
i!ezo'tiitjro de 1992,

l)cjiictado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Ajalniar Silva - 1''-Vice-Presi(lciJctc(
1 )epcct:uki t'éricles Ferreira - 2'-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrt'cs - V>-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretiri(,
l )ollu t acto DII zon Meio - 3"-Secretário
I)elnctaclo Ronaldo Vasconceltos - 41-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 7

Dá nova redação ao copol do art. 7° cio Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° O copuf do art. 7° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ari. 7° - Serão revistas pela Assembléia Legislativa,
por meio de comissão especial, nos quatro anos contados
da data cia promulgação cia Constituição do Estado, a
doação, venda e concessão cio terra pública com área
superior a duzentos e cinqüenta hectares realizadas de
primeiro de janeiro de 1962 a 21 de setembro de 1989".

Art. 21 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data (te sua publicação.

Palácio cia Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de
dezembro de 1992.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Póricles Ferreira - 2'-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado Ditzon Meto - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcelios - 4°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 8

Dá nova redação ao art. 34 da Constituição cli>
Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado cio Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4 0 , da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
coiist iluctonal

Art. 1" - 0 art. 34 da Constituição do Estado cio Minas
Gera is passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ari, 34 - E garantida a liberação do servidor phlli:o
para exercício cio mandato eletivo eu> diretoria de entidade
sindical representativa de servidores públicos, de Aiicicito
estadual, sem prejuízo da remuneração e dos (tomais
direitos e vantagens do seu cargo.

Parágrafo único - Os servidores eleitos para cargos de
direção ou de representação serão liberados, na seguinte
proporção, para cada sindicato:

/crucdu a incvnsO(ucconalidade .4DIN 9901. tjniuiar,:cd,'f>n'
da em 2413'1994 epublicada eia 316/1994.1

- de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um)
representante:

II - dt, 3001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados,
2 (dois) representantes:

III - 0.001 (sois mil e um) a 10.000 (dez mil) filiados,
3 (três) representantes;taui tes:

IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro)
rep rc:s eu tantos''.

Ai-I. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1093.
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Deputado José Ferraz - Presidente
Deputado Elmiro Nascimento - 10-Vice-Presidente
Deputado José Militão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêrnolo Aloise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 11-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado Bené Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião Helvécio - 4°-Secretário
Deputado Amilcar Padovani - i'-S'i-retário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°9

Dá nova redação ao § 7" do art. 36 da Consti-
tuição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa cio Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1 1 - O § 7° do art. 36 da Constituição do Estado
ijassa a vigorar com a seguinte redação:

'rt.	36 -	.......................................................
§ 71 - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a

contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades
públicas ou privadas, nos termos do § 2° do art. 202 da
Constituição da República".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua t° 11)1 i ação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1993.
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Deputado Jos l'rraz - Presidente
l)putido Eliniro Nascimento	1''-Vice-Prcsidente
t)!tmtado lus(- MiIilão - 2'-\'i!-1'residente
Deputado Rémolo Aloise - t '-V6 e-Presidente
Deputado Elmo Ilraz - 1-Secretario
Deputado Roberto ( arvalho - 2-Secretário
Deputado Bené Guedes - 3-Secretário
Deputado Sebashán Helvécio - 4"-Secretário
Deputado Anit tear I'adovani 5-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°10

Altera os arts. 144, 146. 150 e 161 da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais e li outras
prOVI ( Ieiii ias.

A Mesa da Asse ii i léia Legislativa do Estado ilri Minas
Gerais, nos lermos do art. 64. 4'. da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
const i t tictonal:

Ari. 1''- Fica revogada a alínea d (lo inciso 1 do arl. 144
da Constituição (1(1 Estado.

Art. 2" - 0 inciso XII cio art. 146 da Constituição do
Estado Passa a vig (rir cmii a St!gU 106! redação:

—Art.	146 -	.............................................................

XII t exceção deste imposto. nenhum tributo
estuIiti(l poderá incidir sobre operaçs:s relativas a (alergia
elétrica, serviços do telecom (lii i(ilçõcs. derivados de
petróleo, combustiveis e minerais"

Art. 3° O § 3" do art. 150 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:
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'Art. 150 -
§ 3° - É vedada a retenção ou a restrição à entrega ou

ao emprego dos recursos atribuídos aos municípios e
previstos nesta subseção, não estando impedido o Estado
de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de
seus créditos, inclusive de suas autarquias.

Art. 4°- Ficam acrescentados ao art. 161 da Constituição
do Estado os seguintes dispositivos:

"Art.	161	- ...............................................................
IV -	............................................................................
(!) a prestação de garantia ou contragaranhia à União e

para pagamento (lo débitos para com esta;
§ 40 - E permitida a viuculação dos recursos de que

trata o art, 149 para os efeitos previstos no inciso IV,
alínea e, (leste artigo'.

Art. 5'- A eliminação do adicional de imposto de renda,
decorrente desta emenda à Constituição, somente produzirá
efeitos a partir de 1' de janeiro de 1996, reduzindo-se a
correspondente alíquota, pelo menos, a 2,5% (dois e meio
por cento), no exercício financeiro de 1995.

Art. 611 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de
setembro de 1993.

Deputado José Ferraz - Presidente
Deputado:1(10 El mim iro Nascimento - 1 '-Vice-Presi(IoIi te
I)epulado José Militão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 30-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 11-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 21-Secretário
Deputado Bené Guedes - 3°-Secretário
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Deputado Sebastião Helvécio - 4°-Secretário
Deputado Amilcar Padovani - 5-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°11

Acrescenta à (onstiltiiçáo cio Estado de Minas
Gerais o art. 299.

A Mesa da Assembléia Legislativa cio Estado de Minas
Ucrais, nos termos do art. 64, 4''. cia Constituição do
Estado, promulga a segui cite emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - Fica acrescentado à Constituição do Estado de
Minas Gerais o art. 299, com a seguinte redação:

Art. 299-À variação nominal da folha global de pessoal
de cada um dos Poderes do Estado, cio i'ri bu nal de Contas
e da Procuradoria-Geral cio Justiça não poderá ser superior,
em cada quadrimestre, à variação nominal da receita
,staciuiai ocorrida no período.

§ 1" - Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-
se a data de 1° de janeiro conto bruto inicial do primeiro
quadrimestre.

§ 2" - A variação nominal da folha global de pessoal e
a composição da receita estadual a que se refere este artigo
serão apuradas segundo critérios definidos em lei".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação, retroagicucto seus efeitos a 1" de
si t ombro de 1993.

Palácio cIa Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de
dezembro de 1993.

Deputado José Ferros - l'resiclente
Deputado Elmiro Nas;imento - 1°-Vice-Presidente
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Deputado José Militão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêniolo Aloise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2-Secretário
Deputado Bené Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião Helvécio - 40-Secretário
Deputado Am flcar Padova o i 5'-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°12

Acrescenta parágrafos ao art. 157 da Consti-
tuição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, 4". da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional

Art. V - Ficam acrescentados ao art. 157 da Constituição
do Estado os seguintes § 5°, 6° e 7°.

"Art.	157 -	................................................
5' - Para a elaboração da lei orçamentária anual, a

Asseiohlia Legislativa sistematizará e priorizará, em
audiência pública regional prevista no inciso III (10 2° do
art. 60, as propostas resultantes de audiências públicas
municipais realizadas pelos poderes públicos locais até o
(lia 30 (te abril de cada ano, nos termos de regulamentação.

6' - O Tribunal de Contas. órgão auxiliar do Poder
Legislativo, participará da audiência pública regional referida
no parágrafo anterior.

§ 7" - Os Poderes Executivo e Judiciário do Estado
promoverão, nos municípios e nas (latas designados para
a realização das audiências públicas regionais pela
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Assembléia legislativa, audiência públii a a fim de Prestar
informações e colher subsídios para as ações pertinentes
.1 ,cos respeilivos âmbitos de competência.

Art. 2 > - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, 1° de
setembro de 1994.

Deputado José Ferraz Presidente-
Deputado Eliniro Nascimento - 1-Vice-Presidente
Deputado losé Miijtão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rõmolo Aloise 3°-Vice-Presidente
Deputado El nio Braz - ]"-Secretário
Deputado Roberto 1 arvalho - 2>-Secretário
Deputado Benõ Cuides - 3°-Secretário
Deputado Sebastião F{elv&;io - 4°-Secretário
Depu t ado Amilcar Pai li iva iii - T'-Secret ário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°13

Dá oova re(laçõi i ao inciso 11111) art. 31 da Cons-
tituição do Estado.

A Mesa da Assembléia lÀgislativa do Estado (te Minas
Gerais, nos termos doart. 64, 1. da Constituição do Estado.
promulga a seguinte emenda jo texto constitucional:

Art. 1° - 0 inciso ii do art. 31 da Constituição cli)
Estado passa a vigorar com aseguinte redação

Art. 3! -	 .
ii - férias- pré. 	(,um duração iii 3 (três) imo'sc's,

adi1u iridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo
exercício de serviço púld ico, admitida, por opção do
servidor, sua conversão em espécie. paga como



indenização, ou, para efeito de aposentadoria e percepção
de adicionais por tempo de serviço, a contagem em dobro
das férias- prêmio não gozadas;".

iit. " - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de
dezembro de 1994.

Deputado José Ferraz - Presidente
Deputado Elmiro Nascimento - 1°-Vice-Presidente
Deputado José Militão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêinolo Aloise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1"-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado Bené Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião Helvécio - 4°-Secretário
Deputado Amílcar Padovani - 51-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°14

Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, 4", da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - Fica acrescido ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias o seguinte art. 91:

'Art. 91 - Fica assegurado ao servidor público, civil ou
militar, aposentado 110 período de 21 (te setembro de 1989
a 14 de dezembro de 1994 o direito (te contar em dobro,
para efeito de percepção de adicionais por tempo de serviço
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a partir tia publicação do ato de aposentadoria, as férias-
prémio não gozadas ou não convertidas em espécie'.

Art. 2" Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de
novembro de 1995.

l)opiularlo Agostinho Patrús - Presidente
i)upiitaclo Wanderle y Ávila - 1°-Vice-l'ies iclootO
I)vptitado Selustiáo Navarro Vieira - 2''-Vice-l'res idetite
l)nputado Paulo Pettersen - 3°-Vice-Presidente
Depu Lado Rêmolo Aloise - 1°-Secretário
Deputada Maria José Haueisen - 2-Secretária
1)01 nt a do Ibra hi m Jacob - 3-Sei retá ri o
Deputado  Ermano Batista - 4"-Secretário
I)e; ni t ado Antônio Júlio - 5"-Sec ret a ri o

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°15

Suprime o 2' do art. 15 da Constituição do
Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa (lo Estado de Minas
(;(riiIs. nos termos do art. 64. § 4'', da Const it ilição do
Estado, promulga a seguinte ao texto
cniist j t iii ;iooat

	

Ari. 1''- Fica siipriinidou 2' cio 	lã la( iinstituição
(to Estado.

Art .2" Esta emenda à Constituição entra ciii vigor na
data til' sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, em 1' de
dezembro de 1995.
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Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Wanderley Ávila - 1°-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Licenciado :t°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 10-Secretário
Deputada Maria José Haueisen - 21-Secretária
Deputado tbrahim Jacob - 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 40-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 51-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°16

Dá nova redação ao art. 239 da Constituição do
Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional

Art. 1° -O art. 239 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 239 - Sem prejuízo do sistema de centralização
das receitas públicas, os recolhimentos de tributos e
demais receitas públicas estaduais serão efetuados nas
instituições financeiras, públicas ou privadas, autorizadas
pela administração fazendária".

Art. 21 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data ite sua pubi icação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, em 1 1 de
dezembro de 1995.

Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Wanderley Ávila - 11-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
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Lient.jailo - 3-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise 1°-Secretário
Deputada Maria José Haueisen - 2-Secretária
Deputado lbrahim lacob - 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4-Secretário
Deputado Antônio Júlio	'-Si'cretãrio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 17

1 )á1 nova redação ao art. 212 cia Constituição do
Estado e inclui o art. 92 no Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § -V, da Constituição do
Estado, promulga a segtiiuh emenda ao texto
const it tu:ioril

Art, 1 -- () art. 212 da Constituição do Estado passa a
vigorar com seguinte redaç:a(

'Art. 212 - O Estado manterá entidade de amparo e
fomento à pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos
necessários à sua efetiva operacionalizaçáo. a serem por
ela privativamente administrados. (:orrespon(lentus a.
no mínimo, uru por cento da receita orçamentária
corrente ordinária do Estado, os quais serão repassados
em parcelas mensais equivalentes a um doze avos, no
mesmo exercício.

Parágrafo único - A entidade destinará os recursos dc
que trata este artigo prioritariainente a projetos que se
ajustem às diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho
Estadual cIo Ciência e Tecnologia CONECIT -, definidos
como essenciais ao desenvotviinento cientitico e
tecnológico do Estado, e à reest rut (tração da capacidade
técnico-científica das instituições de pesquisa do Estado,
em conforinidiote com os principios definidos nos Planos
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Mineiros de Desenvolvimento Integrado - PMDIs - e
contemplados nos Programas dos Planos Plurianuais de
Ação Governamental - l'PAGs".

Art. 2° - Fica acrescentado ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias do Estado o seguinte art. 92:

"Art. ¶12 Opercentual fixadonoart. ziz será integral izado
da seguinte forma:

- cinco décimos por cento no exercício de 1995:
II - sete décimos por cento no exercício de 1996;
III - oito décimos por cento no exercício de 1997;
IV - um por cento no exercício de 1998.

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de
dezembro de 1995.

Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Wanderlev Ávila - 1°-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Licenciado - 31-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Secretário
Deputada Maria José Haueisen - 2°-Secretária
Deputado Ibrahini Jacob - 31-Secretário
Deputado Ermano Batista - 41-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 51-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°18

Altera a redação do inciso 11(10 art. 31(1.! (ons-
tituição do l':stado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64,	4, da Constituição do
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Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional

Art. 1° - () incisoisu II do art. 31 tia Constituição do
Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.	31	-	 ...............................
11 - férias-prémio, com duração de 3 (três) meses,

adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo
exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais.
admitida a sua conversão em espécie, paga a titulo de
indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em
dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a
percepção de ad comais por tenhl)() de serviço."

Art. 21 - Esta entenda à Const i lii içtio entra em vigor em
1" de janeiro de 199G.

Palácio da inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de
dezembro (lo 1995.

Deputado Agostinho Patns - Presidente
Deputado \Vai iiierley Ávila - 1 '-Vk e- Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2-Vice-Presidente
Licenciado .. 3°-Vice-Presidente
Deputado Réntoto Aloise - 1"-Secretário
Deputada Maria José I-laueisen - 2-Secretária
Deputado Ibrahim Jacoh - 31-Secretário
Deputado Ermano Batista - 41-Secretário
Deputado Antônio  úi lo - 5"-Secret ário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N't 19

Dá nova redação ao caput do art. 54 da Consti-
tuição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°. da Constituição do Estado,
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promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. l - O capul do art. 54 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 54 - A Assembléia Legislativa ou qualquer de

suas comissões poderão convocar Secretário de Estado,
dirigente de entidade da administração indireta ou titular
de órgão diretamente subordinado ao Governador do
Estado ira prestarem pessoalmente, informações sobre
assunto P revialuente determinado, sol) pena de
responsal lii idade, no caso de ausência injustificada.'

Art. 2" Esta eIfluIl(la à Constituição entra em vigor na
data de sua ltl)lt1e:il.

1 :i o da 111(011 fidência, em Belo 1-lan zunIa, aos 20 de
dezellibro (10 1996.

Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Wanderlev Ávila - 1°-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 20-Vice-Presidente
Deputado Paulo Pettersen - 31-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 10-Secretário
Deputada Maria José Haueisen - 21Secretária
Deputado lhrahim Jacob - 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 41-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 51-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°20

Dá nova redação ao § 6° do art. 36 da Consti-
tuição (10 Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4 0 . da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
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Art. 1' - O § 61 do art. 36 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação

Art. 36 -	 .............................
§ 6 - É assegurado ao servidor afastar-se da atividade

a partir da data do requerimento de aposentadoria, e sua
não-concessão importará o reloruo lii requerente para o
cumprimento do tempo de serviço que. àquela data,
faltava para a aquisição do direito.

Ari. 2" Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data ck sito publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo l-lorizonte, aos 20 de
dezembro de 1996.

Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Wanderlev Ávila - 1°-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2-Vice-Presidente
Deputado Paulo Pttersen - 3-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Secretário
) tu Lati a Maria José Lia ueisei -- 2-Secretária

Deputado 1 brahjm Jacoli X'-Secretário
Deputado Ermano Balista - 4-Secretário
Deputado  Antônio Júlio - 5-8ecretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°21

Suprime o § 7 do cri. .t d	:nnstituição do
Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64. § 4". da Constituição do
Est,icicc promulga a seguinte tIdlcIula ao texto
cocisi ii ucional:
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Art. 1'- Fica suprimido o§ 70 do art. 53 da Constituição
do Estado.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data cio sua publicação.

Palácio da Inconfidência, cio Belo Horizonte, aos 3 de
julho de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente

Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia 5"-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°22

Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do
Estado.

A Assembléia Legislativa cio Estado de Minas Gerais
nos termos cio art. 64, § 4°, da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1 11 - O art. 256 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 256 - É considerado data magna do Estado o dia
21 de abril, Dia de Tiradentes, e Dia do Estado de Minas
Gerais, o dia 16 de julho.
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§ 1" - A semana em que recair o dia 16 de julho
constituirá período de celebrações cívicas em todo o
território mineiro, sob a denominação de Semana de Minas.

§ 2° - A Capital do Estado será transferida
simbolicamente para a cidade de Ouro Preto no dia 21 de
abril e, para a cidade de Mariana, no dia 16 de julho,".

Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de
julho de 1997.

Deputado Romeu Queiroz Presidente
Deputado Cleuber (arneiro - i"-Vice-Presidente
Deputado lkancisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende 3"-Vice-Presidontn
Deputado Elmo Braz - V'-Secretário
Deputado lvo José - 2-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3"-Secretário
Deputado I)ilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olívia - 5'-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°23

Dá nova redação ao inciso 111 do art. 64 da Cons-
tituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4", da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1' - O inciso III do art. 64 da Constituição do
Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
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Ari. 64 -
III - de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais,

manifestada pela maioria de cada uma delas.".
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na

(lata de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de

lulho de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 11-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 20-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Brai. - 1"-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 30-Secretário
Deputado Ditzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olívia 5-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°24

Dá nova redação ao § 6" do art. 76 da Consti-
tuição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do ar!. (14, § 4°. da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O § 6" do art. 76 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art.	76 - ....................................
§ 6° - Funcionará no Tribunal, na forma da lei, unia

Câmara de Licitação, à qual incumbirá apreciar
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conclusivamente a matéria a que se refere o inciso XIV
deste artigo. cabendo recurso de sua decisão ao Plenário.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
(tala de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo horizonte, aos 7 de
julho de 1997.

Deputado Romeu Queiro7. - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - ]"-Vice-Presidente
Deputado F\'ancisco Ramalho - 2"-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Reznndt, - 3-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2-Secretario
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria 01 ívia - 5'-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 25

Da nova redação ao 5 lo ,irl. 157 da Consti-
luição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64.§4". da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1" - O § 5' do art. 157 da Constituição cio Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 157 -	 .......................
§ 5" - Para a elaboração do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, do plano plurianual de ação
governamental e da proposta orçamentária anual, a
Assembléia Legislativa sistematizará e priorizará, em
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audiência pública regional prevista no inciso III do 2° do
art. 60, as propostas resultantes de audiências públicas
municipais realizadas pelos poderes públicos locais, nos
termos de regulamentação.".

Ari. 2' -- Esta emenda à Constituição entra ciii vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de
julho de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2''-S ecretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 31-Secretário
Deputado flilzon Meio 4-Secretário
Deputada Maria Olivia 5-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°26

Dá nova redação ao inciso XXIII do art. 62 da
Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 64, 4", da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1'' - O imÁso XXIII do art. 62 da Constituição do
Estado passa a vigorar cmii a seguinte redação:

'Art. 62
XXIII - aprovar, previamente, por voto secreto, após

arguição pública, a escolha:
a) dos Conselheiros do Tribunal de Contas indicados

pelo Governador cio Estado;
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b) dos membros do Conselho de Governo ind ii a dos
pelo Governador (li) Es Lado, do Conselho Estadual de
Educação e do Conselho de Defesa Social;

cl de interventor em inun icipjo;
dJ dos Presidentes das entidades da administração

piihlica indireta, dos t'rnsidentes e dos Diretores do sistema
financeiro estadual;

fAj q ,sk: o ,iicon.çtitiicioziandade /tfllN 11142) lirnuuirdejnda
rnj 16 , 12 1998, puni of,zn dcrstniuzí disposto no uhoou d"
às oUturiUlQS e inikiç(s públicos.)

e) de titular de cargo, quando a lei o determinar..
Art. 2" Esta emenda à Constituição entra em vigor na

data de sua publ icaçao.
Palácio da lnconfidt7ncia, em Belo Horizonte, aos 9 de

julho do 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado IV() 1054' - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Ditzon Meto - 41-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°27

Dá nova redação ao inciso t do § 1° do art. 157 tia
ConSütuiÇu, (li) l.stak).
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A Mesa da Assembléia Legislativa cio Estado de Minas
Gerais, nos termos cio art. 64, § 4°, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O inciso 1 do § 1° do art. 157 da Constituição
do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.	157 -	............................................
§	1 1 -	 .........................................

— objetivos e metas especificados em subprojetos e
subat ividades

Art. 21 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de
setembro de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 30-Vice-Presidente
Deputado Elmo i3raz 1"-Secretário
Deputado Ivo José 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5°-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°28

Acrescenta parágrafo ao art. 225 cia Constitui-
ção do Estado.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos tio art. 64, 4. da Constituição do Estado.
pretiiulga a seguinte r'iicr'nda co texto constitucional:

Ari 1 - O arl. 225 da Constituição do Estado fica
ar,scb lo do sugo ijite 3°:

'Ari	225 - ................

i' - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é
garalit ia a grat ii idade nos transportes coletivos urbanos
mediante apresentação da carteira de identidade ou de
trabalho, sendo vedada a exigência de qualquer outra forma
de identificação

Ari. 2' - Esta emenda à Coii'tituição entra em vigor na
data de sua pu hI ií:ação.

Pci iá: lo da Incito fi dência, ciii Belo Horizonte. em r (ii,
outubro de 1667.

)e ei tacto Romeu Queiroz Presidente
I)e tnitado Flanrisco Ramal iii - 2° - Vice-Presideijte
Deputado G'raldo Rezende -- :30 - Vice-Presidente
Deputado Elmo l3raz - 1" - Secretário
Deputado Iva José - 2° Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°29

Alter,i o crI. 142 iLi (onstituiçáo do Estado.
A Mesa ria Assembléia legislativa rio i':s tai lo de Mi: e is

Gerais, nos ternos do art . (A. § 4 1 , tia Constituição do
Estado, promulga a seguinte inte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O art. 142 da Constituição do Estado fica
acres:iclo rio segi: inte § 2°, tratistormanilo-se seu parágrafo
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único em 1° e passando seu cuput a vigorar com a redação
que se segue:

'Art. 142 - A Polícia Militar, força pública estadual, é
órgão permanente, organizado com base na hierarquia e
na disciplina militares e comandado, em principio, por
oficial da ativa. do último posto da corporação, competindo-
lia,:

§ 2°—À vista de decisão fundamentada, o comando da
Polícia Militar poderá ser exercido por oficial da reserva
que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter
efetivo, cargo privativo cio último posto da corporação.'

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de
outubro de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Fc'ancisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado ivo José - 2°-Secretário
Deputado Dilzon Melo - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5"-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°30

Acrescenta parágrcto ao art. 68 (to Ato das Dis-
posições Constitucionais 'transitórias da Cons-
tituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa cio Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°, da Constituição do
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Estado. promulga a seguinte emenda ao texto
COO 5 ti tu c jona 1

Art. 1° - O art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais 'l'ransitorias da Consi ituição do Estado
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art.	68	-	.........................................................
Parágrafo único - As diretrizes, objetivos e motas do

Plano Plurianual de Ação Governamental aplicáveis no
primeiro exercício financeiro de sua vigência serão
conlpativis com as disposições da Lei de Diretrizes
Orça men 1 iirias para o mesmo (ixerCicio."

Art. 2' Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio (Ia Inconfidência, em Bolo 1 torizomite, aos 23 de
outubro de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deput ai lo Francisco Ramalho - 2 < -Vice- 1 'rosidon te
Depu Lado (;'ddo Rezende - 31-Vice-Presiden1e
Deputado  Elmo B ra z - 1'- Secreta no
Deputado  Ivo JOS6 - 2,,-Secretário
Deputada Maria Ohvia - 5"-Secretíria

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 31

Dá nova redação ao irt 162 da Constituição do
Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Corais, nos termos do art. 64, 4", da Constituição do
Est<jd o, promulga a seguinte emenda ao texto
Ci los ti tuc io ia 1

-\rt. t' - O art. 162 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:
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Art. 162 - Os recursos correspondentes às dotações
orçainentárias. aí compreendidos os créditos
suplementares e especiais destinados aos Órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, ser-lhes-ão entregues em duodécimos
até o dia 20 (vinte) de cada mês.

1 - O repasse financeiro dos recursos a que se
refere este artigo será feito mediante crédito automático
em conta própria de cada órgão mencionado no coput
deste artigo pela instituição financeira centralizadora da
receita do Estado.

• (Aiiidua ncons tu(-ionulidode ADIN 1.901). Medida cautelar
jm suspender os efeitos, deferido cm 18/11/1998 epublicodo em
2311111998.)

21 É vedada a retenção ou restrição ao repasse ou
emprego dos recursos atribuídos aos órgãos mencionados
no capo! (leste artigo, Sol) pena de crime de
responsabilidade."

• fSuspenso aeficáciac1a..xj,ressii, "sob peno dcct*mdenaçj ,on-
sahilidade", em 18/11/1998 e publicada cai 23/11/1998 (A1)!N
1 902])

Art. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação, produzi ndo efeitos a partir de 1°
de janeiro de 1909.

Palácio da Inconfidência, ciii t3elo Horizonte, aos 30
de dezembro de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Prancisco Ramalho - 20-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
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Deputado Ivo José - 2°-SecreLirio
Deputado larrrdo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Djlz.on Melo - 4°-Secretário
1) pulada Maria Olivia - 5-Si'cretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°32

<'prime o § 2° do arl, 67 da Constituição do
Estado.

A Mesa da Assembléia legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos lermos do arl, 64, § 4, da Constituição do
Estado, promulga a 'eguinlo emenda ao texto
Constitucional:

Art 1' Fica suprimido o § 2° do art. 67 ria Constituição
do Estado,

Art. 20 - Esta emenda a Constituição  entra em vigor na
data de sua puhuicaçao.

Ritácio ria Incorrfidênr;ia, em Belo Horizonte, aos 18 de
março de 1998. 

1 )epu Lo lo Rorrieri Queiroz - 1 't'csidei lo
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado F'arn:isco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
])(!pulado  Gera trio Rezende - :1°-Vice- Presirlente
Deputado Elmo Braz - l"-Sc retário
Deputado Ivo José - 2-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves -- 31-Secretário
Deputado Dilzori Melo - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5-Secretária
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°33

Dá nova redação ao art. 134 da Const ituiçâo do
Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 40, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1_ O art. 134 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 134 O Conselho de Defesa Social é órgão
consultivo do Governador na definição da política de defesa
social do Estado e tem assegurada, cm sua composição, a
participação:

- do Vice-Governador do Estado, que o presidirá;
II - do Secretário de Estado da Justiça;

IV - do Comandante-Geral da Policia Militar;
V - do Chefe da Polícia Civil;
VI -. de uni representante da Defensoria Pública;
VII - de um representante do Ministério Público;
VIII - de três representantes da sociedade civil, sendo um

da Ordem dos Advogados do Brasil, Seçio do Estado de Minas
Gerais, um da imprensa e uni indicado na forma da lei.''.

Art. 2° - Esta emenda à (mstituiçúo entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, cm Belo Horizonte, aos 18 de
março de 1998. 

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
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Deputado Francisco Ranialho - 2-Vice-Presidente
Depul acio Geraldo Rezeiuii, - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo l3raz - 1-Secretário
Deputarlo Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilznn Meio - 4-Secretário
Deputada Maria Olívia - i'-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°34

Altera os arts. 62. 246 o- 217 da Constituição
do Estado e acrescenta artigos ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64. § 40, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1 0 - Os dispositivos da Constituição do Estado
enumerados a seguir passam a vigorar com a seguinte
redação:

Art.	62 - ......................
XXXIV aprovar. previamente, a alienação ou a

concessão cio terra pública, ressalvados:
ai os casos previstos no §2 do art. 246 e TIOS § 3"e 80

do art. 247:
h) ialienação ou a concessão cio terras públicas e

devolutas rurais previstas no art. 247. cote área rio até
10011a (Cem Iros.tares)

Art .	247	- .................................................................
§	1° -	.........................................................................



IX - a alienaçao OU a concessão, a qualquer título, de
terra pública para assentamento de trabalhador rural ou
produtor rural, pessoa física ou jurídica, ainda que por
interposta pessoa, compatihilizadas com os objetivos da
reforma agrária e limitadas a lOOha (cem hectares).

§ 3° - Independem de prévia autorização legislativa:
- a alienação ou a concessão (lo terra pública previstas

no plano d refori na agrária estadual, aprovado em lei
11 - a concessão gratuita do domínio de área devoluta

rural não superior a 50ha (cinquenta hectares) a quem,
não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua
corno sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição,
tenha nela sua moradia e a tenha tornado produtiva.

§ 70 -
V - a cônjuge ou a parente consanguíneo ou afim, até

o terceiro grau, ou p01' adoção, das autoridades e do servidor
indicados. respeclivamente, nos incisos 1 O II e de
beneficiário de terra pública rural em área contígua à do
beneficiário.".

Art. 2' - O art. 246 da Constituição do Estado fica
acrescido dos seguintes § 21, 30, 4, 50, 6" e 7", passando
seu parágrafo único a constituir o § 10:

"Art. 246 - .................................................................
§ 2° - A legitimação de terras devolutas situadas no

perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, assim
considerada a faixa externa contígua ao perímetro urbano de
até 2 km (dois quilômetros) de largura, compatibilizada com
o plano urbanístico municipal ou metropolitano, é limitada,
respectivamente, a 500m 2 (quinhentos metros quadrados)
e a 2.000ni (dois mil metros quadrados), permitida ao
ocupante a legitimação da área remanescente, quando esta
for insuficiente à constituição rio um novo lote.
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3°- Será onerosa a legitiiiiação:
- de lerreno m upado por proprietário de outro imóvel

urbano ou rural rio mesmo município:
II - de área superiora 1.000ni (mil metros quadrados),

situada eiii zona de expansão urbana;
III - da área reivanesc:ente.

4 ( ) Poder Executivo poderá delegar aos municípios,
nos termos da lei, a discriminação e a legitimação rIas
terras devolutas situadas no perlinetro urbano e na zona
de :\pansro urbana.

5° - A legitimação onerosa efetuaria pelo município
obedecerá a tabel.r de preços prr'viamente aprovada l)eta
Câmara Municipal.

k. 6' - 1 )as áreas arrecadadas ptto município em processo
discriminitório administrativo Ou ação udi(:ial
discrirninatória, 30% (trinta por cento) continuarão a
pertencer ao Estado e serão destinadas. prioritariamente, a:

- construção de habitações populares;
li - implantação  de aluipalilentos comunitários;
III - preservação dn meio ambiente;
IV - instalação de obras e serviços municipais,

estaduais e federais.
7° - Serão encaminhados à Assembléia legislativa:
- relatório anual das atividades relacionarias com a

aI ienlaçãu ou a concessão ad nu ir istrat iva, sem prévia
autorização legislativa, de terras	l)Iicas e devolutas;

II - relação das terras públicas e devolutas a serem
legitimarias administrativamente, coro antecedência
mínima de tilt (noventa) dias da expedição do til rilo..

Ari. 3° - O art. 247 da Constituição do Estado fica
acrescido dos seguintes	13° e ti':
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'Art. 247 -
8°- Na ação judicial discrirninatória, o Estado poderá

firmar acordo para a legitimação de terra devoluta rural
com área de até 250ha (duzentos e cinqüenta hectares).
atendidos OS Seguintes requisitos:

- cuniprimento da função social, nos termos do art.
186 da Constituição Federal: e

11 - devolução, pelo ocupante. da área remanescente.
9° - Serão encaminhados à Assembléia Legislativa:
- relatório anual das atividades relacionadas com a

alienação OU a concessão administrativa, sem prévia
autorização legislativa, de terras públicas e devolutas;

II - relação das terras públicas e devolutas a serem
legitimadas ou concedidas administrativamente, com
antecedéncia mínima de 90 (noventa) dias da expedição
do título ou (Ia celebração do contrato.'.

Art. 4° - O Ato das Disposições Constitucionais
'fransitórias fica acrescido (los seguintes aris. 93, 94, 95 e 96:

"Art. 93 Até que seja promulgada a lei a que se refere
o k 4" do art. 246. o Poder Executivo poderá delegar aos
municípios, mediante convênio, a discriminação e a
legitimação das terras devolutas situadas no perímetro
urbano e na zona (lo expansão urbana.

Art. 94 Ao processo de alienação ou concessão de
terras públicas e devolutas mencionadas nos arts. 246 e
247 em curso na (lata da promulgação da emenda que
instituiu este artigo, aplica-se o disposto na legislação
anterior e no inciso XXXIV do art. 62, coma a redação dada
por esta emenda.

Art. 95 - Ao parente de beneficiário de terra pública
que esteja na posse de área por mais de 1 (um) ano na data
da promulgação da emenda que instituiu este artigo, não
se aplica o disposto no inciso V do § 7" do art. 247, com a
redação dada por esta emenda.
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Ai-I. 96 - A legitimação de mais de uma álea devoluta
no perimitro urbano ciii nome da mesma pessoa é
condicionada à posse pacifica do terreno edificado por
prazo superior a 1 (um) ano contado até a data da
promulgaçãoulgaçãc) da emenda que instituiu este artigo.

Art. 5' - Esta emenda à Constituição entra um vigor na
data de sua publicação.

1lácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de
julho de 1998.

Deputado  Ron ieu Queiroz -- Presidente.
Deputado Cletitier Carneiro -- i"-Vice-Presidente
Deputado lkaiicisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 11-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3-Secr(,tario
Deputado Dilzon Meio - 4''-Secretário
1 )eputada Mari,i Olivia -

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°35

Altera a redação do § li do art. 39 da Consti -
tuição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. nos termos do art, 64. § 4°. da Constituição do
Estado, promulga a seguinte eiiii'nda ao texto
CO iist itUci o nal

Ari. 1° - C) § 11 do art. 39 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ari.	39 - ....................................................
§ II - Aplica-se ao servidor público militar o disposto

nos incisos 1, ri, iii. IV, e V e no parágrafo (mico do art. 31
e nos §k 4'". 5°. 6' e 7° do art . 36 desta Constit o ição e nos
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incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX cio art. 7° da
Constituição da República."

Art. 2' - Esta eicceinla à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de
dezembro de 1998.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado F'rancisco Ramalho - 2-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3-Vice-Presidente
Deputado Elmo Jlraz 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 21-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 41-Secretário
Deputada Maria Olivia - 51-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 36

Altera os ai-Is. 73, 74, 155, 157 e 158 da Constitui-
ção do Estado e acrescenta artigo ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4', cia Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° —(3 inciso IV do 2° do art. 73 e o inciso III do
§ 1' do art. 74 da Constituição do Estado passam a vigorar
com a seguinte redação:

'Art.	73 - ............................................................
§	20 - ....................................................................
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IV inexecução ou execução insuficiente ou tardia
de plano. programa nu projeto de governo e de programas
e projetos priorizados em audiências públicas regionais;
ou

Art. 74 - ..............................................................
1 0	-	....................................................................

111-o cumprimento de programa de trabalho expresso
em termos monetários, a realização de obra, a prestação de
serviço e a execução orçamentária de propostas priorizadas
em audiências públicas regionais.'.

Art. 2° - C) art. 155 da Constituição do Estado fica
acrescido do .segiontc 5°:

.'Art. 155
§ 5° - A lei de Diretrizes Orça inentárias fixará

percentual não inferior a um por lento da receita
orçamentária corrente ordinária do Estado, destinado ao
atendimento das propostas priorizadas nas audiências
públicas regionais, a ser incluído na Lei Orçamentária Anual
e executado, colo o respectivo paga nico lo, até o final do
exercício financeiro correspondente, sob pena dc
responsabilidade. nos termos do inciso VI do art. 91

Ari. 3°- Os § 5" e 6° do art. 157 da Constituição do
Estado passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
suprimido o § 7' do mesmo artigo:

'Art.	157	- ..........................................................
§ 5° - Para subsidiar a elaboração do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, do piaui) plurianual de ação
governa me. iit;il e da proposta orçalocul ria anual, a
Assembléia Legislativa sistematizará e priorizará. em
audiência pública regional, realizada a cada dois anos, as
propostas resultantes de audiências públicas municipais
realizadas pelos poderes públicos locais, nos termos de
regulamentação.
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6° - O Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder
Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, com a
finalidade de prestarem informações e colherem subsídios para
as ações pertinentes a seu àmhito de competência, participarão
(ia audiência pública regional a pie si, retere o § 5'''.

Art. 4'- O cuput do art. 158 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a redação que se segue, ficando acrescido
ao ai-ligo o seguinte § 2°, passa il(i() o parágrafo único a § 1°:

"Art. 158-A lei orçamentária assegurará investimentos
prioritários cm programas de educação, saúde, habitação,
saneamento básico, proteção ao Ilicio ambiente, fomento
ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e
à cultura e ao atendimento das propostas priorizadas nas
audiências públicas regionais.

§ 2" - Tomando-se como referência as respectivas
dotações orça nientárias, o percentual executado e pago das
despesas com publicidade não será superior, em cada
trimestre, ao percentual executado e pago das despesas
(lecorrentes das propostas priorizadas nas audiências
públicas regionais ressalvados os casos de despesas
ti ii visíveis e urgentes, decorrentestes 1k :alamidade pública."

i\ti. 5"- O Ato das Disposições Cottst itucionais Transitórias
da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte artigo:

"Art. 97 - A execução e o pagamento das despesas
decorrentes das audiências públicas realizadas nos anos
(te 1995 e 1997 obedecerão aos seguintes critérios:

até o final do exercício financeiro de 1998, serão
executadas e pagas as despesas decorrentes dos convénios
firnta(los em função das propostas priorizadas nas
ittt(i iêiicias públicas regionais realizadas em 1995;

II até o final do exercício li,tIn(;ciro de 1998, serão
firiiiatlos os convênios resultantes das propostas
priorizadas nas audiências públicas realizadas em 1997 e
executadas e pagas as despesas decorrentes;
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Parágrafo único - Na impossibilidade justificada da
execução das despesas a que se refere o inciso li deste
artigo, estas serão executadas e pagas no exercício rio 1999".

Art. 6' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio cia Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de
dezenibro (li, 1998. 

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
DeicciIadc G!euher Carneiro - 1"-Vice-Presidonto
DnIcu!Ldo h'ancisco Ramalho - 2''-Vii:e-l'rosjdouto
l)epuIado El o m Braz - 1 ''-Secretário
1 )e ci t actcc 1 eu J OS - 2-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3''-Secretário

ado Di Izon Meio - 4"-Secretário
1 lc1ccctada Maria Olivia - 5-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°37

Acrescenta parágrafo ao art. 34 cli Constitui-
ção do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do Minas
Gerais, nos termos do ar!. 64, 4", da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
c:ojcst it cccii oca!

Art. 1" () art. 34 da Constituição cio Estado fica
tc:resc:Iclo cio seguinte 2°, passando seu pccrigralo Intico

a vigorar xcnicc § 10:

"Art. 34
§ 2" - O Estado procederá ao desconto, cnn folha ou

ordem do pagamento, de consignações autorizadas pelos
servidores públicos civis das administrações direta e
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indireta em favor de sindicatos e associações de classe,
efetuando o repasse às entidades até o quinto dia do mês
subseqüente ao mês de competência do pagamento dos
servidores, observada a data do efetivo desconto.".

Palácio da inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de
dezembro de 1998.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olívia - 5°-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°38

Acrescenta alínea ao inciso 1 do art. 106 da Cons-
tituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° Fica acrescentada ao inciso 1 cio art. 106 da
Constituição cio Estado a seguinte alínea j:

"Art. 106 - ...........................

— as causas e os conflitos entre o Estado e os
municípios, entre estes e entre as respectivas entidades
cia administração indireta.".

Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de
janeiro de 1999.

Deputado Rorueu Queiroz - Presidente
Deputado Clêuher Carneiro - 10-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°39

Altera a redação dos arts. 39.61, 66.90. 106, 110,
111, 136, 137, 142 e 143 da Constituição do
Estado, acrescenta dispositivos ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias e dá ou-
tras providências.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°. da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O caput do art. 39 (Ia Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da
Polícia Militar e cio Corpo de Bombeiros Militar, que serão
regidos por estatuto próprio estabelecido em lei
complementar.".

Ari. 21 - O inciso VII do art. 61 da Constituição do
Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 61 -
VII - fixação e modificação dos efetivos da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;'.
Art. 30 - A alínea a do inciso III do art. 66 da

Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 66 - ..........................................................
III-	...................................................................
a) a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;"
Art. 4" - Fica o art. 90 da Constituição do Estado

acrescido do seguinte, inciso XXVIII, passando seu inciso
XXV a vigorar com a redação que segue:

"Art.	90 - ......................................................
XXV— exercer cc comando superior da Polícia Militar e

cio ( orpo de Ou cccl cci ros Militar, promover seus oficiais e
nomeá-los para os cargos que lhes são privativos:

XXVIII - relevar, atenuar ou anular penalidades
administrativas impostas a servidores civis e a militares
do Estado, quando julgar conveniente.".

Art. 50 A alínea h do inciso Ido art. 106 da Constituição
do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.	106 - .............................................................

b - o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no §
2° do art. 93, os Juizes dos Tribunais de Alçada e de Justiça
Militar, os Juizes de Direito, os membros do Ministério
Público, o Concanclante-Geral da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade;".

Art. 6°— O coput do art. 110 e o art. 111 da Constituição
do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:
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'Art. 110 - 0 Tribunal de Justiça Militar. com sede na
Capital e jurisdição cru todo o território do Estado, compõe-
se de juízes Oficiais da ativa, do mais alto posto da Policia
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes civis,
em número impar. fixado na Lei de Organização e Divisão
Judiciárias, excedendo o número de juizes Ofli;iais ao de
juizes civis em urna unidade.

Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar
o poi cia! militar e o bombeiro militar em crime militar
definido eu lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir
subo, a herda do posto e da patente de oficial e da graduação

Ari. 7 -- O art. 136 da Constituição do Estado Fica
acrescido do seguinte inciso III:

"Art. 1:0; -

III - Corpo de Bombeiros Militar.',
Art. 8" O art. 137 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 137 - A Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de

Bombeiros Militar se subordinam ao Governador do Estado.'.
Art. 9° - O art. 142 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a redação que segue:
''Art. 1 .12 - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros

Militar, forças públicas estaduais, são órgãos tierinanelites,
organizados :noi tiasi, na hierarquia e na disciplina
militares e cniiiiiintiidos, preferencialmente, por (,ficiiit da
ativa do Último posto, cooipehiiido:

- ã Policia Militar, a polícia ostensiva de prevenção
i:rin,iiial. de segurança, de trânsito urbano e rolovi,írio.
Ii, linrestas e cli, ,iiaoanciais e as atividades relacionadas

com a preservação e a restauração da ordem piblica, além
da garantia do exercício do poder de policia dos órgãos e
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entidades públicos, especialmente das áreas fazendária,
sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação (10
solo e de patrimônio cultural;

II - ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a
execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a
incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e
estabelecimento de normas relativas à segurança das
pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo
de catástrofe;

111—à Policia Militar e ao Corpo ele Bombeiros Militar, a
função de polícia judiciária militar, nos termos ela lei federal.

§	A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar
são forças auxiliares e reservas elo Exército.

§ 20 - Por decisão fundamentada do Governador do
Estado, o comando da Polícia Militar ou do Corpo de
Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da reserva
que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter
efetivo, cargo privativo do último posto da corporação.".

Art. 10 -O art. 143 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 143—Lei complementar organizará a Polícia Militar
e o Corpo de Bombeiros Militar.

Parágrafo único - Os regulamentos disciplinares elas
corporações a que se refere o caput deste artigo serão
revistos periodicamente pelo Poder Executivo, com
intervalos de no máximo, cinco anos, visando ao seu
aprimoramento e atualização.".

Art. 11 - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias os seguintes arts. 98, 99, 100,
101 e 102:

"Art. 98 - Os oficiais e as praças lotados em unidades
do Corpo de Bombeiros do Estado na data ele publicação
da emenda que institui este artigo terão o prazo de noventa
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dias para realizar a opção irretratável de permanência na
Policia Militar.

Art. 99 - Terá o prazo de noventa dias para realizar a
opção irretratável pela integração nos quadros do Corpo
de Bombeiros Militar o militar lotado em unidade da Polícia
Militar ia data de publicação da emenda que instituiu
este artigo, que preencha os seguintes requisitos:

possua certificado de conclusão do Curso de
Bombeiro para Oficial, se oficial superior ou intermediário:

II - possua certificado de conclusão de Curso de
Formação de Bombeiro Militar, se praça.

Art. 100 - Ate que lei complemeutar disponha sobre a
organização básica, o estatuto dos servidores e o
regulamento rio Corpo de Bombeiros Militar, aplica-se a
esta corporação a legislação vigente para a Polícia Militar.

Pariigrato único - No decorrer cio exercício de 1999, a
ordenação das despesas do Corpo de Bombeiros Militar
será realizada pela Polícia Militar, até que se processe a
individualização dos respectivos orçamentos na proposta
orçamentária do exercício de 2000.

Art. 101 - A eFotivação do desmembramento patrimonial.
financeiro e orçamentário do Corpo de Bombeiros Militar e
ria Policia Militar se dará na Forma da lei, que disporá também
sobre o respectivo período de transição.

Parágrafo único  - Será integral mente mantida a
estrutura administrativa do Corpo de Bombeiros Militar
até que a legislação disi :ipliiie o previsto neste artigo.

Art. 102 - O Poder Executivo promoverá a revisão do
Regulamento Disciplinar e do Estatuto da Polícia Militar
no prazo de cento e oitenta dias contados da publicação da
erueiida que instituiu este artigo, visando ao seu
aprimoramento e atualização.".
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Art. 12 - As praças da Polícia Militar de Minas Gerais
excluídas da corporação em virtude do movimento
reivindicatório ocorrido ciii junho de 1997 ficam incluídas
nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas
a contagem do tempO e a graduação anteriores ao
afastamento.

§ 10 - Para o exercício do direito estabelecido neste
artigo, as praças deverão, no prazo de trinta (lias contados
da data de publicação desta emenda:

- apresentar requerimento escrito ao Governador cio Estado:
1! - renunciar expressarnente, nos autos, ao direito

em que se funda a ação judicial proposta contra o Estado
em virtude cia exclusão decorrente dos fatos referidos no
capui deste artigo.

§ 20 - O Governador do Estado editará decreto, na
data de publicação (lesta eiiiencla. relacionando os nomes
das praças a que se refere este artigo.

Art. 13 - Ficam retirados das fichas individuais dos
militares que participaram do movimento reivindicatório
de junho de 1997 as anotações e os registros de punições
administrativas ou disciplinares cicie decorrentes.

Art. 14 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua pubticaçíio.

Palácio (Ia Inc :ontidêucia, ccii Belo 1 Iciri zonte, aos 2 de
junho de 1999.

I)cJ)utcuio 1\u(lersnn ,clauto	Presidente
Deputado josé Braga - 1 -Vice- l a res i dente
Deputado I)nrval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado II i 1 zo o Melo - t°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°40

Altera os arts. 24, 32, :ttt e 39 e revoga o art.
273 da Const ituição do Estado.

A Mesa da Asseinhlia legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do ai- I. til § 4, tia Constituição do 1'5ti(k),
promulga a seguinte emeiic la ao texto constitucional:

Art. V > - O §3 do art. 24 tia Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art . 24 -	 .........................................
§ 3 - É vedado vincular ou equiparar espécies

reniuneratórías para efeito de remuneração de pessoal do
serviço público..

Art. 2' - Ficam acrescidos ao art. 32 da Constituição do
Estado OS seguintes incisos 1. II e III e § 3 1. passandocio sei i
c:aj)iií a vigorar com a rislaçao 9110 segue:

"Ai-I. 32 - A fixação dos eu padrões de vencimento e tios
demais componentes do sistema remunei'atório observará:

- a natureza. o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos 9110 compõem cada carreira;

li - os requisitos para a investidura nos cargos:
III - as peculiaridades dos cargos.

§ 3° - Observado o disposto no copol e incisos (teste
ir! I4o. a lei disporá sobre reaustis diferenciados nas
.iuticucuustrações direIa, ucltãn l uiit:. 0 e Icoidacional tios três
tochos do Estado, visaccuto à n'estruturação do sistecica
n:iiiciiuiratório de tiuoçuces, c:argus e carreiras."

Art .3 - O art. 38 passa a constituir a Subseção III da
Seção V do Capítulo 1 (lo Título III da Constituição tio
Estado com a denominação 'Dos Servidores Policiais Civis'.
coun a seguinte redação:
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"Ari. 38 - Assegurados no que couber, os direitos
garantias e prerrogativas previstos nas Subseções 1 e II
deste Capitulo e observado o disposto no art. 32 desta
Constituição, a lei disporá sobre os planos de carreira e o
regime jurídico dos servidores policiais civis.".

Art. 40 - A Subseção III cia Seção V do Capítulo 1 do
Título III da Constituição do Estado, integrada pelo art.
39, passa a vigorar como Seção VI, com a denominação
"Dos Militares do Estado", passando as Seções VI, "Dos
Serviços Públicos", e VII, "Da Regionalização", a Seções
VII e VIII, respectivamente.

Art. 5" - O § ii do art. 39 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 39 - ...............................
§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos incisos 1, II,

III, IV, V e no parágrafo único cio art. 31 e nos § 4", 5", 6°
e 70 do art. 36 desta Constituição e nos incisos VI, VIII,
XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7° da Constituição da
República."

Art. 611 —Fica revogado o art. 273 cia Constituição cio Estado.
Art. 7" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na

(lata de sua publicação.
Palácio (Ia Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de

maio de 2000.

Deputado Anclerson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 11-Vice-Presidente
Deputado Durval Ângelo - 20-Vice-Presidente
Deputado Ditzon Meio - 1"-Secretário
Deputado Gil Pereira - 21-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°41

Acrescenta parágrafos ao art. 152 da Consti-
tuição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos ternios do art. 64, § 4°, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - Ficam acrescentados os seguintes § 1° e 2°
ao art. 152 da Constituição do Estado:

'Art. 152 - ...............
§ 1 - Não será admitida, no período de noventa dias

que antecede o término da sessão legislativa, a apresentação
de projeto de lei que tenha por objeto a instituição ou a
majoração de tributo estadual.

§ 2' - O disposto no § 1° deste artigo não se aplica a
projeto de lei destinado exclusivamente a adaptar lei
estadual a norma federal.".

Art. 21 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo horizonte, aos 8 de
novembro de 2000.

Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval Ângelo 21-Vice-Presidente
Deputado Ditzon Meto - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 21-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°42

Dá nova redação ao § 2° do art. 69 da Consti-
tuição do Estado.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1 11 - O § 21 do art. 69 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 69 - ..................
§ 21 - O prazo estabelecido no § 1" não corre em

período de recesso da Assembléia Legislativa nem se aplica
a projeto que dependa de quorum especial para aprovação,
a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código
e a projeto relativo a plano plurianual, diretrizes
orçamentárias, orçamento anual ou crédito adicional.".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
(lata de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de
novembro de 2000.

Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval Ângelo - 20-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°43

Altera a Composição do Conselho de Defesa
Social.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 40, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:
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Art. 1°— O copul do art. 134 ria Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ari. 134 - O Conselho de Defesa Social á órgão
consultivo do Governador na definição da política de defesa
social do Estado e tem assegurada, em sua composição, a
participação:

- do Vice-Governador do Estado, que o presidirá;
II - do Secretário de Estado cia Justiça e de Direitos Humanos;
111 - do Secretário de Estado da Educação;
IV - de uni membro do Poder Legislativo Estadual;
V - do Comandante-Geral cia Polícia Militar;
VI - do Chefe da Polícia Civil;
Vil - de um representante da Defensoria Pública;
VIII - de um representante do Ministério Público;
IX - de três representantes da sociedade civil, sendo cnn

da Ordem rios Advogados do Brasil. Seçmo do Estado de Minas
Gerais, um da imprensa e um indicado na forma da lei,".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo iiorizormte, aos 14 de
novembro de 2000.

Deputado Anrierson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval Angelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 11-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°44

Dá nova redação ao inciso V do art. 170 da Cons-
tituição do Estado.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°, da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - O inciso V do art. 170 da Constituição do
Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 170 - ..........................
V - promoção do ordenamento territorial, mediante

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação rio solo urbano, ficando dispensada a exigência
de alvará ou de qualquer outro tipo de licenciamento para
o funcionamento de templo religioso e proibida limitação
de caráter geográfico à sua instalação;".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio (Ia Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de
dezembro de 2000.

Deputado Anderson Adaulo - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado i)urval Angelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado lI)ilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 21-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°45

Altera a redação do art. 23 do Ato (las Disposi-
ções Constitucionais Transitórias da Consti-
tuição do Estado.

A Mesa da Assembléia Leslativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 40 da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
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Ari. J0 - O art. 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

'Ari. 23- O policial civil bacharel em Direito que presta
serviços como Delegado Especial de Policia, com os
venci nient os e as vantagens da classe inicial da carreira de
Delegado de Policia 1 passa a integrar o Quadro Efetivo de
Delegado ik ( a rrei 'a.

Rtragrafo único - O servidor de que trata este artigo
fará jus O prc)l1)oç() na carreira por merer:i rue o tu e por
ant igú idadi

Ari. 2" l'sta co ion la à Constituição entra eu vigor ei
(titia de soa prililiação.

Rilai:icr da liir:oniidêjicja, em Belo Horizonte, aos 27 dii
(.li,zenhl)rr) de 2000.

I)epnilado Aniclerson .Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 10-Vice-Presidente
Deputado I)ilzon Meio - 1-Secretário
Depotado (;il Pereira - 2°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°46

Acn:sc unta dispositivos ao art. 62 da Const j-
roçar) (ii) Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa cio Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4, da Coustitroção cio
Estitilo. proinulga a seguinte emenda ao texto
c;otisti t oc:ional

Art. t' - O art. 62 da Constituição do Estado fica
acrescido do seguinte inciso XXXVIII e 4 40:

"Art. 62
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XXXVIII - autorizar referendo e convocar plebiscito
nas questões de competência do Estado.

4° - O exercício (la competência a que se refere o
inciso XXXVIII dar-se-á nos lermos da lei.'.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
(lata de sua publicação.

i'aiácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de
dezembro de 2000.

Deputado Anderson Adatito - Presidente
Deputado José Braga - 1"-Vice-Presidente
Deputado Durval Àngeio - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 11-Secretário
Deputado Gil Pereira 2-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°47

Acrescenta dispositivos ao art. 161 e ao art. 199
da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4 1, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O inciso IV do art. 161 da Constituição do
Estado fica acrescido da seguinte alínea "f":

Ari.161	-	..............................................
IV-	 .........................................

a destinação de recursos tia a 1 Jniversidade do Estado
de Minas Gerais - UEMG e para a universidade Estadual
de Montes Claros - UNIMONTES -, prevista no art. 199.".

Art. 2"- O art. 199 da Constituição do Estado de Minas
Gerais fica acrescido dos seguintes § 1° e 2 1, passando o
seu parágrafo único a § 3":
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"Art. 199 -
§ 1' - O Estado destinará dotações e recursos à

operacionalização e à manutenção das atividades
necessárias à total implantação e desenvolvimento da
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG e da
Universidade Estadual de Montes Claros - IINIMONTES

itu valor de, no mínimo, 2% (dois por cento) da receita
orçanhili ttria corrente ordinária do Estado, repassados em
parcelas mensais equivalentes a uni doze avos tio total,
no mesmo exercício.

§ 2°-- Dos rec:tlrsos a que se r(f(.rc o parágralo anterior,
75% (sete e nico) F°" cento) serão tlosijuiidos
priorilariauienle à criação e à iiujilaiitaçtt de cursos
superiores nos vales do Jequitinhonha e tio Mticuri pela
Universidade do Estado de Minas Gerais - t IEMG - e pela
l.Jiijvei'sittiitte Estadual de Montes Claros - UNIM( )Nt'ES -.
podendo, justificadamente, ser empregados na
manutenção (lo outras atividades das respectivas
universidades.".

Art. 3' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Etlái:it, da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de
dezeiu hro de 2000.

Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - i"-Vice-Presi(ieut e
l)cpiittotu Diirval Angelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado 1 )iizon Meio - 1°-Secretário
1 )tuita(lo (;i1 Pereira - 2"-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 48

Altera o art. 31 da Constituição do Estado.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, 4°, da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - O copute o inciso 11(10 art. 31 da Constituição
do Estado passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
o artigo acrescido dos seguintes § 21 a 4° e passando seu
parágrafo único a § 1°:

"Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil
os direitos previstos no art. 7°, incisos IV, VII, VIII, IX,
XII, XIII, XV a XX, XXII e XXX, da Constituição da
República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de
sua condição social e da produtividade no serviço público,
especialmente:

II - férias-prêmio, com duração de três meses a cada
cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado
de Minas Gerais, admitida sua conversão em espécie, paga
a título de indenização, quando da aposentadoria ou a
contagem em dobro das não gozadas para fins de percepção
de adicionais por tempo de serviço:

§ 2" - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de
função pública não estável fica assegurada a conversão
em espécie das férias-prêmio não gozadas, a título de
indenização, por motivo de exoneração, desde que não
seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de
noventa dias contados da (lata da exoneração.

§ 3° - Para a conversão em espécie de que trata o § 20,
a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos
dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se
referir o benefício.
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§4` - Para os fins cio disposto no § 20. só serão computadas
as férias-prêmio clisonentes de serviço públicoestadual prestado
no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração.'

Au. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de
dezembro de 2000.

Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval Ângelo - 2`-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°49

Altera os arts. 13, 14, 15, 20, 23. 27, 30, 31, 33
e 35 (Ia Constituição cio Estado e acrescenta
dispositivos ao Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64. § 4°. da Constituição cio
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
cunst i tucional:

Art. 1° - O capul do art. 13 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

'Ari. 13 - A atividade de administração pública dos
Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se
sujeitarão aos princípios de legalidade, im pessoal idade,
moralidade, publicidade. eficiência e razoabilidade.".

Art. 2°- O § 4° do art. 14 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo
acrescido dos seguintes § 0° a 14:
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'Art. 14 -
§ 4°— Depende de lei específica:

- a instituição e a extinção de autarquia, fundação
pública e órgão autônomo;

II - a autorização para instituição e extinção de empresa
pública e sociedade de economia mista, cabendo a lei
complementar definir suas áreas de atuação;

III - a autorização para criação de subsidiária das
entidades mencionadas neste parágrafo e para sua
participação em empresa privada:

IV a alienação de ações que garantam, nas empresas
públicas e sociedades de economia mista, o controle pelo Estado.

§ 9" A lei disciplinará as formas de participação cio
usuário de serviços públicos na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente:

- a reclamação relativa à prestação de serviços
Públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços
de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa
e interna, da qualidade dos serviços;

11 - o acesso dos usuários a registros administrativos e
a informações sobre atos de governo, observado o disposto
no art. 5", X e XXXIII, cia Constituição da República;

III - a representação contra negligência ou abuso de
poder no exercício de cargo, emprego ou função da
administração pública.

§ 10—A autonomia gerencial, orçamentária e financeira
dos órgãos e das entidades da administração direta e
indireta poderá ser ampliada mediante instrumento
específico que tenha por objetivo a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade.
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§ ii - A lei disporá sobre a natureza jurídica do
instrumento a que se refere o § 10 (leste artigo e, entre
outros requisitos, sobre:

- o seu prazo de duração;
II - o controle e o critério de avaliação de desempenho;
III - os direitos, as obrigações e as responsabilidades

dos dirigentes:
IV - a remuneração do pessoal.
§ 12 - O Estado e os Municípios disciplinarão, por

meio de lei, os consórcios públicos e OS convênios de
cooperação com os entes federados, autorizando a gestão
associada de serviços públicos bern como a transferência
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade rios serviços transferidos.

§ 13 - A transferência ou cessão, onerosa ou gratuita,
de pessoal efetivo ou estável para entidade não mencionada
no § 1° (leste artigo fica condicionada à anuência do servidor.

§ 14- Lei complementar disporá sobre normas gerais de
criação, funcionamento e extinção de conselhos estaduais.".

Art. 3" O copot do art. 15 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15 - Lei estadual disciplinará o procedimento de
licitação, obrigatória para a contratação de obra, serviço,
compra, alienação, concessão e permissão, em tortas as
modalidades, para a administração pública direta,
autárquica e fundacionat, bem corno para as empresas
públicas e sociedades de economia mista.".

Art. 4°- Os incisos 1 e II do art. 20 da Constituição do
Estado passam a vigorar com a redação que segue, ficando
o artigo acrescido do seguinte inciso III:

"Art. 20 - ..........................
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- na administração direta de qualquer dos Poderes,
por servidor público ocupante de cargo público em caráter
efetivo ou cm comissão, por empregado público detentor
(te emprego público ou designado para função (te confiança
ou por detentor de função t)ública, na forma do regime
jurídico previsto em lei;

II - nas autarquias e fundações públicas, por servidor
público ocupante de cargo público em carátercaráter efetivo ou
em comissão, por empregado público detentor de emprego
público ou designado para função de confiança ou por
detentor de função pública, sujeito ao regime jurídico
próprio de cada entidade, na forma prevista em lei;

III - nas sociedades de economia mista, empresas
públicas e demais entidades de direito privado sol) o controle
direto ou indireto do Estado, por empregado público
detentor de emprego público ou função de confiança.".

Art. 50 - o capul do art. 23 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23 - As funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.".

Au. 6"- O art. 27 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

'Art. 27 - A despesa com pessoal ativo e inativo do
Estado e dos Municípios não pode exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.

§ 1° - A concessão (te vantagem ou o aumento de
remuneração, a criação de cargo, emprego e função ou a
alteração de estrutura de carreira bem como a admissão
ou contratação de pessoal, a qualquer titulo, por órgão ou
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entiiliile da administração direta nu indireta Ficatir
condit:iniiiulos a:

1 - prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos tida
decurreni es:

II - .'iulorizaçào especifica na Lei de Diretrizes
Orça teu 1 á rias, ressalvadas as ciii p ri ,sa 5 públicas e as
sociedades de econoju 1,1 mista.

2' - Decorrido 1) prazo estabelecido em lei para a
adaptação aos parámetros por ela previstos, serão
suspensos os repasses de verbas estaduais aos Munici1iios
que não observarem os limites legalmente estabelecidos.

:t -- Para o cum prirneulo dos limites estabelecidos
com base neste artigo, dentro do prazo fixado na lei
com pi euien tar referi(Li riu copu 1 > Estado adotará as
seguintes jroilõieias .suc.esSivanitnt&':

- reduçãolição de pelo internos 20% (vinte por cento) das
despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

11 - dispensa ou exoneração de servidor público civil
não estável, admitido em órgão da administração direta
ou em entidade autárquica ou fundacional. que conte
menos de três anos de eletivo exer(:icio no Estado:

III - dispensa ou 1 xonn:ração de servidor não estável,
observados os critérios de menor tempo de efetivo serviço
e de avaliação de (lesei ii p ri ho. na  torina da lei.''.

Art. 7 "  O capot do art. 30 da Coxistintnição do Estado
passa a vigorar com a redação que segue. ficando o artigo
acrescido dos seguintes § 41 , 5° e 60:

'Arl :30 O Estado instituirá conselho de polilica do
admiti isl ração e remuneraçãooração de pessoal, integrado por
servidores designados por seus Poderes, unto a finalidade
de participar da formulação da política de pessoal.
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§ 4° - Os recursos orçamentários provenientes da
economia na execução de despesas correntes em cada
Órgão, autarquia e fundação serão aplicados no
desenvolvimento de programas de qualidade e
produtividade, de treinamento e desenvolvimento, de
modernização, reaparel hamento e racionalização do serviço
público ou no pagamento de adicional ou prêmio de
produtividade, nos termos da lei.

§ 5° - A remuneração dos servidores públicos
organizados cm carreira será fixada nos termos do § 1' do
art. 24 desta Constituição.

§ 6° - O Estado manterá escola de governo para a
formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos,
constituindo a participação nos cursos um dos requisitos
para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração
de convênios ou contratos com os demais entes federados.".

Art. 8° - O art. 31 da Constituição do Estado fica
acrescido dos seguintes § 5<> 8°:

'Art. 31
§ 5°—Ao servidor da administração direta dos Poderes

do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público
bem como ao das autarquias e fundações públicas que
completarem o tempo para a aposentadoria voluntária
integral poderá ser concedido, a critério da administração
e desde que o servidor não requeira sua passagem para a
inatividade, o abono-permanência, correspondente a 20%
(vinte por cento) da remuneração mensal, salvo trintenário,
a contar do primeiro dia subseqüente ao período aquisitivo
da aposentadoria.

§ 6° - A parcela percentual prevista no § 5° não será
paga cumulativamente.
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7" - O abono de que trata o § 5 0 não constitui base
para cálculo de adicionais e vantagens e não se incorpora
50 vencimento.

§ 8° - Não incidirão sobre o abono-permanência OS

descontos referentes às contribuições previdenciária e
complementar para a aposentadoria.'.

Art. 9° - O art. 33 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33 - O direito de greve será exercido nos termos e
nos limites definidos em lei específica.".

Art. 10 O art. 35 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 35 -É estável, após três anos de efetivo exercício,
o servidor público nomeado para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.

§ 10_ O servidor público estável só perderá o cargo:
- em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe
seja assegurada ampla defesa;

111— mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada
ampla defesa.

§ 2" - Invalidada por sentença judicial a demissão do
servidor estável, será ele reintegrado, e  eventual ocupante
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem
direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto
em disponibilidade com remuneração proporcional ao
tempo de serviço público federal, estadual e municipal.

§ 3" - Extiolr, o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade,
com remuneração proporcional ao tempo de serviço
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público federal, estadual e municipal, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.

§ 4°— Como condição para aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.".

Art. 11 - O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias fica acrescido dos seguintes arts. 103 a 109:

(Argüido o inconstitz,cionolidode ADlN2578-3
'Ar!. 103 - No prazo de dois anos contados da data de

publicação desta emenda à Constituição, as entidades da
administração indireta terão seus estatutos revistos no
que se refere a sua natureza jurídica, tendo em vista sua
finalidade e as competências efetivamente executadas.

Ar!. 104—É assegurado o prazo de dois anos de efetivo
exercício para aquisição de estabilidade aos servidores em
estágio probatório na data da promulgação da Emenda
Constitucional n° 19 à Constituição da República, sem
prejuízo da avaliação a que se refere o § 4 0 do ar!. 41 da
mesma Constituição.

Art. 105—Ao detu:iitor (te função pública (la administração
direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas admitido por
prazo indeterminado at é 1' de agosto de 1990 são assegurados
OS direitos, as vantagens e as concessões inerentes ao exercício
de cargo efetivo, excluída a e.stabil idade, salvo aquela adquirida
nos termos do ar!. 41 da Constituição da República e do art.
19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da mesma Constituição.

Ar!. 100 - Passam a integrar o quadro efetivo de pessoal
da administração pública estadual, em cargo correspondente
à função pública (te que sejam detentores, os seguintes
servidores admitidos por prazo indeterminado:

- o detentor de função pública admitido até a data da
promulgação da Constituição da República de 1988;
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11 - o rlr'li'ritor (IIi hITIÇaIr iritirlica idn)itido tiO período
compreendido enire 5 de oultibri, d' 1988  e 1 de agosto
de 1990, data da instituição do ri'ginre jriridir:o único no
Estado.

Art. 107 - O disposto nos aOs. 105 o 106 aplica-se ao
servidor readmitido no serviço i úl>I i,:,, por força do ali. 40
da Lei n.° 1096 1, rio 14 de dezetr,hro dc 1992.

Art. 108 - Lei r:omptementar estabelecerá os critérios
para a dispensa de detentor (lo função pública.

Ari. 109 - (') Poder Executivo promoverá, no exercício
de 2001. a compatibilização das remunerações de que
tratam as Leis Delegadas n"s 42. de 7 de junho de 2000, e
45. de 26 de julho de 2000, como disposto na Lei Delegada
n,° 43. de 7 de junho de 2000.",

Art. 12 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de
junho de 2001.

Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1''-Vice-Presidente
Depu lado Iva José - Z'-Vice' l'res ident e
Deputado (.)li rito Cnd i ubo - 3-Vice-Presidente
Deputado Mauri . ..urres	1,'-Secretário
Deputada Wairdertev Ávila - 2'-Se:retário
1)epur6,do Alva, j\r,tônio

EMENDA À CONS'I'ITIJIÇÃ() M'50

Alivraa w(Liçao ii,, •,i.1 . 1 da( :oristituição (Ii.)
8510(10.

A Mesa da Assembléia legislativa rIo Estado de Minas
Gerais, rios termos dr iirt. 64, § 4°, da Cuirstilriiçãt, do
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Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Ari. 1 0 _ O inciso li do § 40 do art. 14 da Constituição
cio Estado passa a vigorar com a redação que segue, ficando
o artigo acrescido dos seguintes § 15, 16 e 17:

Art.	14	-	......................................................
§	40 -	 ..........................................
II - a autorização para instituir, cindir e extinguir

sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar
ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado;

§ 15- Será de três quintos dos membros da Assembléia
Legislativa o quorum para aprovação de lei que autorizar a
cisão de sociedade de economia mista e de empresa pública,
a alienação de ações que garantam o controle direto ou
indireto dessas entidades pelo Estado ou a alteração em
sua estrutura societária.

§ 16 - A lei que autorizar a alienação de ações de
empresa concessionária ou perinissionária de serviço
público estabelecerá a exigência de cumprimento, pelo
adquirente, de metas de qualidade de serviço e de
atendimento aos objetivos sociais inspiradores da
constituição da entidade.

§ 17- A desestatização de empresa de propriedade do
Estado prestadora de serviço público de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica ou de serviço
de saneamento básico, autorizada nos termos (]este artigo,
será submetida a referendo popular.".

Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
(lata de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de
outubro de 2001.
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Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1°-Vice-Presidente
Deputado Ivo José - 2"-Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1°-Secretário
Deputado Wandcrley Ávila - 2°-Secretário
Deputado Alvaro Antônio - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°51

Acrescenta incisos ao art. 243 da Constituição
do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, 4', da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - O art. 243 da Constituição do Estado fica
acrescido dos seguintes incisos XII e XIII:

"Art. 243 - ...........................................
XII - promoção da educação para o turismo em todos

os níveis educacionais;
XIII - divulgação de informações sobre a atividade do

turismo, com vistas a conscientizar a população da
importância cio desenvolvimento cio setor no Estado.".

Au. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de
outubro de 2001.

Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1°-Vice-Presiden1e
Deputado tvo José - 2°-Vice-Presidente
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Deputado Olinto Godinho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1°-5ecretário
Deputado Wanderle y Ávila - 21-Secretário
Deputado Alvaro Antônio - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°52

Acrescenta ao Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias da Constituição do Estado
dispositivos referentes à extinção do cargo de
carcereiro na estrutura da Polícia Civil.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do ar[. 64, § 41, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1" - Fica acrescido ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado o
seguinte art. 110:

'Art. 110- Fica extinto, na estrutura da Polícia Civil, o
cargo de Carcereiro, com suas respectivas classes, passando
seus ocupantes na data de publicação da emenda que
instituiu este artigo a ocupar o cargo de Detetive, mantidas
as vagas existentes no quadro de detetives.

§ 1 1 - Os ocupantes do cargo de Carcereiro a que se
refere o cepui deste artigo ingressarão na classe inicial do
cargo de Detetive, independentemente da classe ocupada
na carreira de Carcereiro.

§ 2° - Os servidores de que trata este artigo farão jus à
plogressão na carreira por merecimento o antigüidade.

§ 3° - Até o integral cumprimento da Lei o." 13.720,
de 27 de setembro de 2000, cabem aos ocupantes do cargo
de Detetive as atribuições previstas no art. 78 da Lei n.°
5.406, de 16 de dezembro de 1969.
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4 - I"u:a o Poder Executivo autorizado a promover o
ajuste e o equ ii ihrio do iiúnicro de cargos ria serie lo
classes de Detetive.—.

Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua puhlicaçao.

Rdácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de
dezembro de 2001

Deputado ,iitiniø Jíilio - Presidente
Deputado A horto Pinto Coelho - V'-Vice-Presidente
Deputado Ivo lus( - 2°-Vice-Presidente
Deputado Olinio Godinlio - 3°-Vice-Presidente
Deputado vLiiiri 'Furtes - 1-Secretário
1 )iqiiilacfo Wainberboy Avila -- 2°-Secretário
1 )epiilado Álvaro Antônio - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°53

Ri ouvi iil,ção zi o ,til. 239 da Constituição lo
l':siado.

A Mesa da Assenitjh',ia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°. da Constituição do
Estado. promulga a seguinte emenda ao texto
const ii inional -

Art. 1 - 0 art. 239 da Constituição do Estado.
modificado pela Emenda à Constituição n O 16, de 1 de
dezembro do 1995. passa avigorar com a seguinte redação:

Art. 239 - Som prejuízo do sistema de centralização
das receitas públicas, o recolhimento de tributos e demais
receitas públicas estaduais será efetuado nos
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estabelecimentos públicos ou privados autorizados pela
administração fazendária.

Parágrafo único - A autorização a que se refere o caput
deste artigo será publicada no órgão de imprensa oficial
dos Poderes do Estado e divulgada na internet, na página
eletrônica do Estado.".

Art. 2° - Esta Emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, aos 12 de
dezembro de 2002.

Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1° Vice-Presidente
Deputado Ivo José - 2 1 Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho - 3" Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 10 Secretário
Deputado Wanderley Ávila - 21 Secretário
Deputado Alvaro Antônio - 3" Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°54

Dá nova redação ao art. 56 cia Constituição do
Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, 4" da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 10 - O art. 56 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 56 - O Deputado é inviolável, civil e penalmente,
por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

§ 1'- O Deputado, desde a expedição do diploma, será
submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça.
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Deputado Ivo José - 2' Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho - 3" Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1" Secretário
Deputado Wanderlcv Ávila - 2 Secretário
Deputado Alvaro Antonio	(' Seixetário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 56

Institui a Ad vO( ei: ie( ;iral do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, nos termos do art. 64. 4", da Constituição do Estado,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. J - O inciso XV do art. 62 da Constituição do
Estado passa a vigorar com  segilinti: redação:

"Art. 62 - (.,)
XV processar e julgar o I >roi:urador-Geral de Justiça

e o 1\dvogado-Geral do Estado nos crimes de
responsabilidade;"

Art. 2' - O inciso XX\'l do au. 90 da Constituição do
Estado passa a vigorar com a 50f411 i n te redação:

"Art. % - (.)
XXVI - nomear o Procurador-Geral de Justiça, o

Advogado-Geral do Estado e o Defensor Público Geral,
nos termos desta Constituição:"

Art. 3 As alíneas "a" e "c" do inciso 1 do art. 106 da
Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte
rei Lição:

"Art. 106 - (.)
- (..)

a) o Vice-Governador do I::stado, o IJeputaclo Estad ual,
ci Advogado-Geral do Estado e o Procurador-Geral de
Justiça, nos crimes comuns:
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c) o mandado de segurança contra ato do Governador
do Estado, da Mesa e da Presidência da Assembléia
Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos
e colegiados, de Juiz de Direito, nas causas de sua
competência recursal. de Secretário de Estado, do
Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de
Justiça e (10 Advogado-Geral do Estado;"

Art. 40 - O § 5° do art. 118 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 118 - (..)
§ 5" -- Quando o Tribunal de Justiça apreciar a

inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato
normativo estadual, citará, previamente, o Advogado-Geral
do Estado e o Procurador-Geral da Assembléia Legislativa,
que defenderão o ato ou texto impugnado, ou, no caso de
norma legal ou ato normativo municipal, o Prefeito e o
Presidente da Câmara Municipal, para a mesma finalidade,"

Art. 5° O art. 128 da Constituição (lo Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 128— A Advocacia-Geral do Estado, subordinada
ao Governador do Estado, representa o Estado judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei
complementar que sobre ela dispuser, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo,

§ 1° - A Advocacia-Geral do Estado tem por chefe o
Advogado - Geral do Estado, de livre nomeação pelo
Governador do Estado entre cidadãos maiores de trinta e
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 20 - Subordinam-se técnica e juridicamente ao
Advogado - Geral do Estado as consultorias, as assessorias,
os departamentos jurídicos, as procuradorias das
autarquias e das fundações e os demais órgãos e unidades
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jurídicas iii logra n les da ad mi n isi FÇO direta e indireta do
Poder Exet:utivo.

3° - O ingresso na classe inicial da carreira da
Advocacia Pública do Estado depende tio concurso público
de provas e títulos, realizado com a l art ic ipação da Ordem
dos Advogados do Brasil Seção do Estado de Minas Gerais.
em todas as suas fases.

4° - Ao integrante da carreira referida no 3 deste
artigo é assegurada eslaltilitiade após três anos de efetivo
exercício, mediante avaliação tio desempenho, após relatório
circunstanciado e conclusivo da Corre gedoria  do órgão.

§ 5° - No processo judit;ial que versar sobre ato
praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração.
a representação do Estado incumbe ã Procuradoria-Geral
da Assembléia Legislativa, na forma do § 2° do art. 62.".

Art. G' - O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias fica acrescido tio seguinte art. 111:

"Art. 111 - Até a entrada em vigor tia lei complementar
a que se refere o "capuf" do art. 128 desta Constituição,
que organize a Advocacia-Geral tio Estado, serão observadas
as seguintes normas:

- a estrutura da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual passa a integrar a Advocacia-Geral tio Estado;

II - os cargos de Procuradorti radar do Estado e de Procurador
da Fazenda Estadual1 e os res pei ti vi is Ii t ti lares m a
integrar, cm carreira única, a Ativtn:at:ia-Geral tio Estado,
com a tlt,iioiuiiiacãt, tio t'ittt:tiratjtiri,s tio Estado:

III - os servidores tia l'rot:ur;itttiria-( ;eral da Fizont1
Estadual sorêti 1 ransteritios para a Advocacia-Geral do
Estado e mant idos elo t:argos ct)til atribuições e
rein o neraçí'io equivalentes:

IV - são garantidos os direitos e vafliagens a que fazem
jus os servidores tia administração direta ou indireta de
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qualquer dos Poderes do Estado que prestarem serviço na
Advocacia-Geral do Estado.

1° - Fica extinto o cargo de Procurador-Geral da
Fazenda Estadual.

§ 2° - Ficam transferidas para a Advocacia-Geral do
Estado as unidades e as (lotações do orçamento da
Procuradoria-Geral do Estado e as parcelas dos créditos
orçamentários cia Secretaria (te Estado de Fazenda referentes
à Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual.".

Art. 7° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de
julho de 2003.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêrnolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão - 21-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meto - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 21-Secretário
Deputado Pastor George - 31-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°57

Altera os arts. 14, 25, 31, 39, 125 e 290 e revo-
ga os § 1° e 2° do art. 32 da Constituição do
Estado e acrescenta os arts. 112 a 121 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:
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Art. 1° - O	II do art. 14 tia Constituição do Estado
fica acrescido do seguinte inciso V.

'Art. 14 - (..)
§ 11 -
V - alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos

de provimento em comissão e das funções gratificadas.
observados os valores de retribuição correspondentes e desde
que não altere as unidades orgânicas estabelecidas em lei e
não acarrete aumento de despesa.".

Ari. 2°-0s dispositivosasoguir relacionados da Constituição
do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 25 - (.)
III - a de dois cargos e empregos privativos de

profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

Art. 39 - (..)
§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos § 1°. 2°, 3°,

4°, 5°c 6° do art. 31 e nos § 4°, 5°, 6° e 7° do art. 36 desta
Constituição e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e
XIX do art. 7° da Constituição da República.

Art. 125 - (..)
- (..)

e) os direitos previstos no art. 7', VIII, XII, XVII,
XVIII e XIX, da Constituição da República: no § 4" e no
inciso 1 do § 6° do art. ri t e no § 5" tio ari. :16 (lesta
Constituição;

Art. 290
- a férias-prêmio cm dobro, em relação às previstas

no art. 31. § 4°. desta Const ilnição, se integrante do Quadro
de Magistério;



II - a gratificação calculada sobre seu vencimento
básico, incorporável à remuneração.".

Art. 30 - O art. 31 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a redação que segue:

'Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil
da Administração Pública direta, autárquica e fundacional
os direitos previstos no art. 7, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da
Constituição da República e os que, nos termos da lei,
visem à melhoria de sua condição social e da produtividade
e da eficiência no serviço público, em especial o prêmio
por produtividade e o adicional de desempenho.

§ 1°_A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do
prêmio por produtividade a que se refere o cuput deste
artigo, o qual não se incorporará, em nenhuma hipótese,
aos proventos de aposentadoria e pensões a que o servidor
fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão
orçamentária e disponibilidade financeira do Estado.

§ 20 _O adicional de desempenho será pago mensalmente,
em valor variável, calculado nos termos da lei, vedada sua
concessão ao detentor, exclusivamente, do cargo em comissão
declarado crulei de livre nomeação e exoneração.

§ 3' - Para fins de promoção e progressão nas carreiras
será adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação
pertinente, o sistema de avaliação de desempenho, que
será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação
por tempo de serviço.

§ 4°—Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com
duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício
no serviço público do Estado de Minas Gerais.
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5 - A avaliação de desempenho dos integrantes da
Policia Civil, para efeito de promoção e progressão nas
respectivas carreiras, obedecerá a regras especiais.

()' - Fica  assegurado ao servidor público civil o direito a:
- assistência e previdência sociais, extensivas ao

cônjuge ou ao companheiro e aos dependentes;
11 - assistência gratuita, cm creche e pró-escola, aos

filhos e aos dependentes, desde o nascimento até seis
anos de idade;

III - adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas.

Art. 4—OAto das Disposições Constitucionais 'fl'ansitórias
da Constituição do Estado fica acrescido rios seguintes arts.
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120e 121:

'Art 112 - Ao servidor público estadual da
Administração Pública direta, autárquica e tundacionai e
ao militar que tenham ingressado no serviço público tio
Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta
emenda à Constituição, é assegurada a percepção de
adicional rio 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento
básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, o
qual a este se incorpora para fins de aposentadoria.

Parágrafo único Fica assegurada a concessão de
adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento
básico e gratificação a cada período de cinco anos de efetivo
exercício no serviço público ao servidor público eao militar
(te (1110 trata o copu! deste artigo que tenham ioiplcnientado
os requisitos para obtenção de tal benefício até a data de
publicação da Emenda à Constituição da República n 19.
de 4 de junho de 1998.

Art. 113 - Ao servidor público estadual da
Administração Pública direta, autárquica e fundacional
que tenha ingressado no serviço público do Estado de
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Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à
Constituição, é assegurada a percepção de adicional de
10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico
quando completar trinta anos de serviço ou, antes disso,
se implementado o interstício necessário para a
aposentadoria voluntária integral, o qual se incorpora ao
vencimento para fins de aposentadoria.

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de
adicional de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração,
quando completar trinta anos de serviço, ao servidor
público de que trata o capul deste artigo que tenha
implementado os requisitos para obtenção de tal benefício
até a data de publicação da Emenda à Constituição da
República n0 19, de 4 de junho de 1998.

Art. 114 - É garantida a contagem em dobro das férias-
prêmio não gozadas:

- para fins de concessão de aposentadoria, as férias-
prêmio adquiridas até a (lata da publicação cia Emenda à
Constituição cia República n' 20, de 15 (lo dezembro de 1998;

li - para fins cio percepção de adicionais por tempo de
serviço, quando da aposentadoria, ao servidor que tenha
cumprido os requisitos para a obtenção de tal benefício.

Art. 115 - O servidor e o militar na ativa na (lata de
publicação desta emenda à Constituição poderão, por opção
expressa e na forma da lei, substituir pelo sistema de
adicional de desempenho a que se refere o ari.31 desta
Constituição as vantagens por tempo de serviço que
venham a ter direito a perceber.

Parágrafo único—Fica mantido o direito aos adicionais
por tempo de serviço ao servidor que, na data de publicação
desta emenda à Constituição, seja detentor,
exclusivamente, do cargo em comissão declarado de livre
nomeação e exoneração, quando provido em outro cargo
de mesma natureza, desde que o aio de nomeação ocorra
até noventa dias após a exoneração.
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Art. 1 iu - E vedada a percepção de acréscimo pecuniário
em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que
ingressar no serviço público após a publicação (lesta
emenda à Constituição, excetuado o disposto nos 3 e
5' do ari. 31 e no parágrafo único do art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transilórias.

Art. 1 7-Fica assegurado ao servidor público civil e ao
militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter
eia espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro
de 2004 e não gozadas.

1" - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou rio
função pública não estável fica assegurada a Conversão
em espécie das férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro
de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por motivo
de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço
público estadual no prazo de noventa (lias contados da
data da exoneração.

§ 2"- Para a conversão em espécie de que trata o § 1",
a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos
dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se
referir o benefício.

§ 3° - Para fins rio disposto no § 1°, só serão
computadas as férias-prêmio decorrentes de serviço público
estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido
a exoneração.

Art. 118- Ao servidor público civil e ao mim i litar do Estado
de v1inas Gerais em exercício na data de publicação desta
emenda à Constituição que for nomeado para outro Cargo
no Estado em razão de aprovação em concurso público fica
assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo
de serviço e rias férias-prêmio adquiridos e a adquirir.

Ari. 119 - Para fins de aposentadoria, é garantida a
contagem proporcional correspondente ao tempo de
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efetivo exercício de magistério na iniciativa privada e na
rede pública municipal. estadual ou federal de ensino, até
a data da publicação da Emenda à Constituição da
República n° 20. de 16 de dezembro de 1998:

- ao Professor ou ao Regente de Ensino que tenha
passado a ocupar cargo efetivo, cargo em comissão ou
função gratificada diversa do exercício de docência, até a
(lata do afastamento para o exercício desses cargos ou
funções, e que não tenha completado vinte e cinco anos
de eletivo exercício (te magistério, se mulher, ou trinta
anos, se hotlI(,In, hipótese em que se sujeitarão à
aposeo tio lona na regra geral;

II - ao Especialista da Educação, relativamente ao
tflIUl)() 0111 que exerceu o cargo ou função de Professor e
àquele a que se refere a Lei n 8.131 de 22 (te (lezeml)ru (te
1981, até 10 de maio de 1990, data da publicação da decisão
liminar do Supremo Tribunal Federal na ADIN- 152, a qual
suspendeu a eficácia do art. 286 desta Constituição, que:

a) não tenha implementado o requisito temporal para se
beneficiar da aposentadoria especial até 22 de setembro de 1992;

h) se tenha aposentado a partir de 26 de maio de 1992,
com proventos proporcionais, nos termos do art. 36, inciso
111, alínea (: ou 'd', da Constituição cio Estado;

e) se tenha aposentado no período de 26 de maio a 22
de sc te iohro de 1992,  nos termos cio art. 36, inciso III,
alínea ''a', la ( onst itu içãu do Estado, por não contar trinta
anos (te 011 t i vo (:xer(:icio de magistério, se homem, ou
vinte e cinco anus, se mulher;

III - ao servidor do Quadro do Magistério em exercício
no Órgão Central da Secretaria de Estado de Educação, em
Superintendência Regional de Ensino, em Núcleo do
Programa Estadual de Alimentação Escolar e em Unidades
Estaduais (te Ensino que tenha optado pelo Quadro
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Permanente, nos termos do art. 16 da Lei n° 9.346, de 5 de
dezembro de 1986, e do art. 37 da Lei n 9.381, de 18 de
dezembro de 1986, relativamente ao período de magistério
anterior à opção, e tenha retornado ao cargo anteriormente
ocupado, nos termos do art. 10 da Lei n° 9.592, de 14 de
junho de 1988;

IV - ao servidor ocupante de cargo pertencente a
Quadro de Pessoal distinto tio de magistério.

Art. 120- Rara fins do cálculo (10 adicionais, é assegurada
ao servidor público estadual a contagem proporcional
correspondente ao tempo de efetivo exercício de magistério
na iniciativa privada e na rede pública municipal, estadual
ou federal de ensino, na forma do artigo anterior, até a
data da publicação desta emenda à Constituição.

Ari. 121 - Ficam revogadas as legislações dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do 'tribunal de Contas e do
Ministério Público referentes a apostilamento em cargo
de provimento em comissão cii função gratificada.

§ 10 - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo o direito de continuar percebendo,
nos termos da legislação vigente até a data de promulgação
(lesta emenda i'i Constituição, a remuneração do cargo em
comissão ou função gratificada que exerça nessa data,
quando dele for exonerado sem ser a pedido ou por
penalidade ou quando se aposentar, ficando garantido,
para esse fim, o tempo exercido no referido cargo de
provimento em comissão ou função gratificada até data a
ser fixada cm lei.

§ 2° Os Poderes e Órgãos a que se refere o copoi deste
artigo encaminharão, no prazo de sessenta dias contados
da promulgação (lesta emenda à Constituição, projeto de
lei contendo as regras de transição.

§ 3° - Para o Poder ou órgão que não cumprir o prazo
previsto no § 2°, adotar-se-á a data de 29 de fevereiro de
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2004 como limite para contagem do tempo para efeito de
apostilamento.".

Art. 5'- O Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa, até 31 de dezembro de 2003, os projetos de lei
relativos aos planos de carreira dos servidores públicos
civis do Poder Executivo em exercício na data de publicação
desta emenda à Constituição e dos (jilO ingressarem no
serviço público estadual a partir dessa (lata.

Au ti° - Ficam revogados o alt. 285 e os § 1 e 20 do
art. 32 da Constituição do Estado.

Art. 70 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de
julho de 2003.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado 1)ilzon Melo - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 "-Secretário
Deputado  Lo ix Fernando Faria - 2-Secretário
Deputado Pastor George :1°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°58

Altera a alínea "c" do inciso 1 do art. 106 da
Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, 4°. da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:



Art. 1° - A alínea 'e" do inciso 1 do art. 106 da
Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 106 - (..)
- (.)

e) o mandado de segurança contra ato do Governador
do Estado, da Mesa e da Presidência da Assembléia
Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos
e colegiados, de Juiz de Direito, nas causas de sua
competência recursal, de Secretário de Estado, do
Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de
Justiça, do Advogado-Geral do Estado e contra ato de
Presidência de Câmara Municipal ou de suas comissões,
quando se tratar de processo de perda de mandato de
Prefeito;".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de
dezembro de 2003.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°59

Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias da Constituição do Estado,
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A Mesa (Ia Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do mi. 64, § 40, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado fica acrescido do
seguinte artigo:

Art. 122— Ao militar que tenha ingressado no serviço
público estadual até a data da publicação da emenda que
instituiu este artigo e que, nessa data, esteja no serviço
ativo fica assegurada a percepção do adicional de 10% (dez
por cento) sobre seu vencimento básico quando completar
trinta anos de serviço ou, antes disso, se implementado o
interstício necessário para a aposentadoria voluntária
integral, o qual se incorpora ao vencimento para fins de
aposentadoria.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de
dezembro de 2003.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 21-Vice-Presidente
Deputado Jiiizon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°60

Acrescenta parágrafo único ao art. 63 da Cons-
tituição do Estado.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. nos termos do art. 64, 4 0, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
const ituc:ional

Art. I - O art. 63 da Constituição do Estado fica
acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 63 - (..)
Parágrafo único - Lei complementar disporá sobre a

elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis..
Ari. 2' - Esta emenda à Constituição entra cmi vigor na

data cli sua publicação.
Rciái:icc cia inconfidência, em Belo 1-loriziciclu, aos 19 de

cli,ztuiliiïi (li! 2003.
1 )epii t edo Me ti ri Torres - Presidente
Deputado Rómolo Aloise - 1 °-Vice-Prosiiluiitu
Deputado Adeinio Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 31-Vice-Presidente
Deputado António Andrade - 11-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado I'as t or George - 3°-Secreta rio

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°61

Acre.sc:enta dispositivo ao art. 73 dc 1 nstitui-
ção do Estado.

A Musa cia Assembléia Legislativa cio Estado de Minas
Gerais, nus termos do ali. 64, 40, da Gcnislituiçãu do
Estado, promulga a seguinte eiiiciiila ccc texto
const it cicional

Ari. í' O ali. 73 da Constituição do Estado fica acrescido
do seguinte 3°:

'Ari. 73 - (.)
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§ 3° - Os Poderes do Estado, Sutis órgãos ,ntidades,
o Tribunal de Contas e o Ministério Público divulgarão,
no órgão oficial de imprensa do Estado e por meio
eletrônico de acesso público, até o vigésimo dia do mês
subseqüente ao trimestre vencido, demonstrativo da
despesa mensal realizada no trimestre anterior com
remuneração, subsídio e verbas indenizatórias, incluídas
as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer outra
natureza, de seus servidores, empregados públicos e
agentes políticos, ativos e inativos, discriminada por
unidade orçamentária e por cargo, emprego ou função e
respectivos números de ocupantes ou membros.".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de
dezembro de 2003.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêniolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão 2°-Vice-Presidente
Deputado I)ilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°62

Altera o parágrafo único do art. 195 da Consti-
tuição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos cio art. 64, § 4°, da Constituição cio
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Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O parágrafo único do art. 195 da Constituição
do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 195 - (..)
Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste

artigo, o Estado deverá garantir o ensino de Filosofia,
Sociologia e noções de Direito Eleitoral nas escolas públicas
do ensino médio.".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
(lata de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de
dezembro de 2003.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo iioise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Ditzon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 11-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário
Deputado Pastor George 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°63

Altera dispositivos da Constituição do Estado
e acrescenta artigos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com o objetivo
de promover a unificação da Segunda Instân-
cia da Justiça Comum Estadual.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64. § 4°, cia Constituição do
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Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. l - Os arts. 66, IV, b"; 79, § 1°; 99, parágrafo
único; 103, II, "h" e 106, L "b", e II, da Constituição do
Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 66

IV - (..)
b) a criação, transformação ou extinção de cargo e

função públicos de sua Secretaria e da Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar, sob o regime jurídico único
dos servidores civis, e a fixação (Ia respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na Lei (te Diretrizes
Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, § 1° e 2°, e 32;

(..)
Art. 79 - (..)
§ 1° - O Auditor tem os mesmos impedimentos e

garantias do Juiz de Direito de entrância mais elevada e,
(luali clo cm substituição a Conselheiro, os mesmos
direitos, garantias e impedimentos (leste.

(..)
Art. 99 - (..)
Parágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribunal

de Justiça formará lista tríplice e a enviará ao Governador
do Estado, que, nos vinte (lias subseqüentes, escolherá
um de seus integrantes para nomeação.

(. .)
Art. 103

II - (..)
b) expedir decisão normativa cm matéria

administrativa de economia interna do Poder Judiciário,
ressalvada a autonomia administrativa do Tribunal de
Justiça Militar;
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('')
Art. 106 - (..)
1 - (..)
h) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no §

20 do art. 93, os Juizes do Tribunal de Justiça Militar, os
Juízos de Direito, os membros do Ministério Público, o
Comandante-Geral da Polícia Militar e o do Corpo de
Bombeiros Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade;

(..)
LI - julgar em grau de recurso as causas decididas em

primeira instância, ressalvadas as de competência de
Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça Militar ou de Órgãos
recursais dos juizados especiais;".

Art. 2' - O inciso 111 do "çopul" cio art. 98 da Constituição
do Estado passa a vigorar com a redação que segue, ficando
o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 98 - (..)
[ii - o acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de

Justiça Militar far-se-á alternadamente por antigüidade e
merecimento, apurados, respectivamente, entre os Juizes de
Direito cia entrância mais elevada e entre os Juizes Auditores;

(.')
Parágrafo único - Para o acesso ao Tribunal de Justiça,

a última entrância, prevista no inciso III deste artigo, será
integrada pelos Juizes de Direito titulares de varas do
juizado comum e pelos Juizes Auxiliares da Comarca de
Belo 1 Lorizonte.".

Art. 3°— O § 2° cio ari. 110 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo
acrescido do seguinte § 3°:

''Art. 110	(.)
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2° - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz
Auditor gozam, respectivamente, dos mesmos direitos e
vantagens do Desembargador e do Juiz de Direito de
entrância mais elevada e sujeitam-se às mesmas vedações.

3° - Os vencimentos do Juiz do Tribunal de Justiça
Militar e do Juiz Auditor serão fixados em lei, observado o
disposto no inciso V do art. 93 da Constituição da
República.".

Art. 40 - O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias fica aircsciilo dos seguintes arts. 123. 124 e 125:

''Art. 123 -- () Presidente (10 Tribunal de Justiça
em a lii til ia rá à Assembléia Legislativa, tio prazo de cento
e oitenta dias conLuios da data de publicação da emenda
que acrescentou este artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, projeto de lei complementar
adaptando a organização e a divisão judiciárias do Estado
às modificações introduzidas na Constituição do Estado
pela mesma emenda.

Parágrafo único - A lei complementar resultante do projeto
a que se refere o caput deste artigo transformará os cargos de
Juiz do Tribunal de Alçada em cargos de Desembargador,
mantida a classe de origem, e estabelecerá a forma (lo
aproveitamento, nos novos cargos, dos magistrados ocupantes
dos cargos transformados.

Art. 124 - Até que entrem emem vigor as alterações a
serem introduzidas na organização e na divisão judiciárias
do Estado. tIOS termos do art. 123, o 'l'ril,i ii tal de Alçada
conti lutará funcionando com as atribuições e as
competências ciii vigor na data da publicação da entenda
que acres coo tou este artigo ao Aio (Ias Disposiçõesposições
Constitucionais Transitórias.

Art. 125 - O Presidente do Tribunal de Justiça
encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei
dispondo sobre o Quadro de Pessoal da Secretaria do
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Tribunal de Justiça, atendendo às necessidades de
funcionamento do Tribunal após a unificação da Segunda
Instância prevista na emenda que acrescentou este artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 1° - A lei resultante do projeto a que se refere o
°copu!" (leste artigo  estabelecerá a forma do
aproveitamento, no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de justiça, dos servidores ocupantes de cargos da
Secretaria do Tribunal de Alçada.

§ 2° - Os bens e o patrimônio do Tribunal de Alçada
passam a integrar o acervo patrimonial do Tribunal de Justiça.

§ 3° - As verbas, as (lotações orçamentárias e as
previsões de despesas do Tribunal de Alçada, aprovadas por
lei, serão alocadas ao orçamento cIo Tribuna) de Justiça.".

Art. 5° - Ficam revogados o inciso 11 do "capuz" do art.
96, o § 1° do art. 106 e os arts. 107, 108 e 270 da
Constituição do Estado.

Art. 6° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de
julho de 2004.

Deputado Maw'i Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Ceorge Hilton - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°64

Altera o inciso II do § 3° do art. 53 da Consti-
tuição do Estado.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 40, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O inciso II do § 30 do art. 53 da Constituição
do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 53 - (..)
§ 30 - ()
II - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois

anos, permitida uma única recondução para o mesmo cargo
na eleição stIt)sec1üeilte, na mesma legislatura ou na seguinte.".

Art. 20 - Esta enwncla à Constituição entra emvigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 2004; 216° cia Inconfidência Mineira.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 11-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria — 21-Secretário
Deputado George Hilton - 3-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°65

Altera os arts. 42 a 50 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, nos terijios do § 4° do art. 64 da Constituição do
Estado. proin ti lga a seguinte emenda ao texto
constitucional:
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Art. l - Os arts. 42 a 50 da Constituição do Estado
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Ari. 42 - O Estado poderá instituir, mediante lei
complementar, região metropolitana, aglomeração urbana
e microrregião constituídas jxtí agrupamento de Municípios
limítrofes, para integrar o planejamento, a organização e a
eXOcuÇã() de funções públicas (te interesse 1:oIllum.

Art. 43	Considera-se lunçan 1,úhli:a de interesse
c:onhllIlI a atividade ou o serviço a realização por parte
de um Município. isoladamente, SO)) inviável ou CUSC
i lo p;u: lo ((OS outros Mim i( :í p i os integra n los da região
11(1,1 (01)01 lana.

1°- A gestão de função pública (te interesse comum
será unificada.

2° - As especificações das funções públicas de
interesse comum serão definidas na lei complementar
que instituir região metropolitana, aglomeração urbana e
microrregião.

Art. 44 - A instituição de legião lilifiropolitana se fará
com base nos conceitos estabelecidosi(l 1)5 ni sI a Constituição
O 11)1 avaliação, na forma de parece r 1 (a: nú :o. do conjunto
dos seguintes dados ou limtt,res, dentre outros,
objetivamente apurados:

- população e crescimento demográfico, com
projeção qüinqüenal:

11 - grau de conurbação e movimentos pendulares da
população:

111 - atividade econômica e perspectivas de
desenvolvimento;

IV - fatores de polarização:
V - deficiência dos serviços públicos, em um ou mais

Municipios, com implicação no desenvolvimento da região.
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h 1 - Lei complementar estabelecerá OS procedimentos
para a elaboração e a análise do parecer técnico a que se
refere o copul deste artigo, indispensável para a
apresentação do projeto de lei complementar de instituição
de região metropolitana.

h 2' - A inclusão de Município em região metropolitana
já instituída será feita com base em estudo técnico prévio,
elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos
neste artigo.

Art. 45 - Considera-se região metropolitana o conjunto
de Municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou
a tendência (lo continuidade do tecido urbano e de
complementaridade de funções urbanas, que tenha como
núcleo a capital do Estado ou metrópole regional e que
exija planejamento integrado e gestão conjunta permanente

0F parte dos entes Públicos nela atuantes.
Art. 46 - Haverá em cada região metropolitana:

- uma Assembléia Metropolitana;
II - uni Conselho Deliberativo de I)esen volvi mento

Metropolitano:
III - uma Agência de Desenvolvimento, com caráter

técnico e executivo;
IV - um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
V - um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

1" - A Assembléia Metropolitana constitui o órgão
colegiado de decisão superior e de representação cio Estado e
dos municípios lia região metropolitana, competindo-lhe:

- definir as macrodiretrizes do planejamento global
da região metropolitana;

II - vetar, por deliberação de pelo menos dois terços de
seus membros, resolução emitida pelo Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.
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§ 2 0 - Fica assegurada, para fins de deliberação,
representação paritária entre o Estado e os Municípios cia
região metropolitana na Assembléia Metropolitana, nos
termos de lei complementar.

§ 3° - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano é o órgão colegiado da região metropolitana
ao qual compete:

- deliberar sobre o planejamento e a execução das
funções públicas de interesse  com ii i

Ii - elaborar a programação normativa da implantação
e da execução das funções públicas de interesse comum;

III - provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor
de Desenvolvimento integrado da região metropolitana:

IV - aprovar as regras de compatibilização entre o
planejamento da região metropolitana e as políticas
setoriais adotadas pelo podei público para a região:

V - deliberar sobre a gestão do Fundo de
Dcscnvolvinciito Metropolitano.

§ 4° - Fica assegurada a participação cio representantes
do Estado, dos Municípios da região metropolitana e da
sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 47 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano, destinado a hnanciar os planos e projetos
cia legião met ropo lii ai Ia. cio cunsonã ii e ia com o Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado.

Ai-I.  48 - Considera-se aglomeração urbana o
agriipaniento de Municípios limítrofes que apresentam
tendência à coniplementaridade das funções urbanas que
exija planejamento integrado e recomende ação coordenada
dos entes públicos.

Parágrafo único - A instituição de aglomeração urbana
obedecerá, no que couber, ao disposto no art. 44.
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Art. 49 - Considera-se microrregião o agrupamento
de Municípios limítrofes resultante de elementos comuns
físico-territoriais e socioeconôrnicos que exija
planejamento integrado com vistas a criar condições
adequadas para o desenvolvimento e a integração regional.

Art. 50 - O Estado compatibilizará a organização
administrativa regional de seus órgãos da administração
direta e indireta com as regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiôes.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de
novembro de 2004; 216° da Inconfidência Mineira.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelnio Carneiro Leão - 2-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Melo - 3"-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 21-Secretário
Deputado George I-lilton - 3"-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°66

Altera o inciso VIII cio art. 10 e os § 15 e 17 do
art. 14 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do § 4° do art. 64 da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O inciso VIII cio art. 10 da Constituição do
Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 10 - (..)
VIII - explorar diretamente ou mediante concessão

os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei;".
Ari. 2° - Os § 15 e 17 do art. 14 da Constituição do

Estado passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14 - (..)
§ 15 -Será de três quintos dos membros da Assembléia

Legislativa o quórum para aprovação de lei que autorizar a
alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de
economia mista e de empresa pública ou a alienação das
ações que garantem o controle direto ou indireto dessas
entidades pelo Estado, ressalvada a alienação de ações para
entidade sob controle acionário do poder público federal,
estadual ou municipal.

§ 17— A desestatização de empresa de propriedade do
Estado prestadora de serviço público de distribuição de
gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica ou mie saneamento básico, autorizada nos
termos deste artigo, será submetida a referendo popular.".

Art. 3'- Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de
novembro de 2004: 210" da Inconfidência Mineira.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3`-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 11-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado George Hilton - 31-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°67

Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias da Constituição do Es-
tado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, § 4°, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (Ia Constituição do Estado fica acrescido do
seguinte art. 126:

'it. 126— A lei criará fundo com o objetivo de viabilizar
ações destinadas à recuperação, à preservação e à
conservação ambiental da bacia do rio São Francisco.".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de
dezembro de 2004; 216° da Inconfidência Mineira.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 11-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado I)ilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
l)eI)uta(ln Antônio Andrade - 11-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
IJeptilado George Hilton - 3"-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°68

Acrescenta parágrafo único ao art. 38 da Cons-
tituição do Estado.

351



A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 64, 4°, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 38 da Constituição
do Estado o seguinte parágrafo único:

"Art. 38 - (..)
Pirágrafo único — A aposentadoria do servidor policial

civil obedecerá ao disposto em lei complementar federal.".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na

data de sua publicação.
l'alacio da Inconfidência, em Belo 1 lorizonte, aos 20 de

dezembro de 2004; 216° da Inconfidência Mineira.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 10-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado George Hilton - 3"-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°69

Acrescenta dispositivos aos arts. 77 e 79 da
Constituição do Estado e ao Ato das Disposi-
çóes Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado (t(' Minas
Gerais, nos termos do art. 64. § 4°. da Constituição do
Estado. promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:
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Art. 1 - O art. 77 da Constituição do Estado fica
acrescido dos seguintes	4° e 5°:

"Art. 77 - (..)
§ 4 11 - Haverá um Ministério Público junto ao Tribunal

de Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais
da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional
e ao qual incumbe, na forma de lei complementar, a guarda
da lei e a fiscalização de sua execução.

§5- ( ) Mi iiistério Público junto ao Tribunal de Contas
c:oiIqox-se (II: Procuradores, brasileiros, bacharéis em
I)ireito, ipruvados 0111 concurso público (111 provase títulos

IlolIlcilduS (((1(1 Governador cio Estado, (lidO liIuh(dld

eSd:11lldel'íl e unlileará o seu Procurador-Geral (lontro aqueles
i!d(lid:a(los ((lii lista tríplice elaborada e cOflh l )Osta pelos
int grantes da carreira, para mandato de dois anus, p1 rinitida
unia recondução. na forma de lei complementar.".

Art. 2° - O art. 79 da Constituição do Estado fica
acrescido cios seguintes § 3 1 a 5°:

"Art, 79 - (..)
§ 1' Os Auditores do Tribunal de Contas, em número

de quatro. serão nomeados após aprovação em concurso
público de provas e títulos, observada a ordem de
classificação e os requisitos previstos na Lei Orgânica do
Tribunal de Contas.

§ 40 - Sempre que ocorrer a vacância de cargo de
Auditor do Tribunal de Contas, será realizado concurso
l(i'II)l 0(1 p1111 8111 provimento.

§ 5'' ( ) 0(1 11111 (lo concurso público 11(11118 (1 retIre o
4" (leste artigo será publicado no prazo de cedi Lo dlii Lenta
(lias contados (Ia ocorrência da vacância.".

Art. 30 - O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado fica acrescido dos
seguintes arts. 127 e 128:
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"Ari. 127 - O primeiro concurso público para ingresso
no cargo de Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas será convocado pelo 'tribunal de Contas
do listado no prazo de cento e vinte dias contados da
vigícoc ia da lei com pie neo lar a que se refere o 5' do a ri.
77 da Constituição do Estado, assegurada a participação
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais,
na sua realização.

Parágrafo único - Após a homologação cio resultado
do concurso a que se refere o copol deste artigo, os
Procuradores (lo Mio ist(rio Público junto ao Tribunal de
Contas  ei O luorarão lista  ir ípi ice a ser enca m inhada  ao
Governador rio Estado, para a escolha e a oomeaçãr) rio
seu Procurador-Geral.

Ari. 128 -O edital pala a realização do primeiro concurso
público para provimento dos cargos a que se refere o 3°
do art . 79 da Constituição do Estado será publicado no
prazo de cento e oi lenta dias contados da data de publicação
da emenda à Constituição que acrescentou este artigo ao
Ato das Disposições ( onstit Liciouiais Transitórias.".

Art. 4- Fica revogado o art. 66 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias ria Constituição do Estado.

Art. 5` - Esta emenda à Coosti 1 icição entra em vigor na
data de sua publicação.

Palácio da incon fidênu:ia. em Belo Horizonte, aos 2 1 dedezenu tiro de 2004: 2 1W ' lia 1 li con fidôncia Mi ileira.
Deputado Mauri 'Ibrres -- Presidente
Deputado Rôouoio Aioise - 1-Vice-1:>residente
Deputado Adel 1110 Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado fliizon Meto - 3-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1-Secretário
Deputado Luiz Fernando Foi-ia - "-SecreLáriu,
Deputado George Dii toui - 3`-Secretário
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