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A Comissão Executiva da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, objetivando divulgar os textos fundamentais da
República e do Estado, deliberou editar, em conjunto, a Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais e a Constituição da República Fede-
rativa do Brasil.

Trata-se de providência que se impõe, em virtude da im-
portância dêsses documentos para a vida do cidadão, cujo conhe-
cimento é uma exigência obrigatória porque em seu contexto re-
pousam as diretrizes superiores da organizaçeÍo nacional e estadual.

Com a edição conjunta pretende-se facilitar o mallllseio dos
textos constitucionais, e o confronto de suas normas, sem necessi-
dade de se recorrer a mais de um volume.

A presente divulgação é medida de profundo alcance, porque
estamos revelando ao povo aquilo que em seu nome realizamos.

Cumpre a todos conhecer, respeitar e manter a ordem demo-
crática, cujo fundamento está contido no presente volume.

Belo Horizonte, junho de 1971.

DEPUTADO EXPEDITO DE FARIA TAVARES - Presidente

DEPUTADO JOÃO ARAúJO FERRAZ - 1°-Vice-Presidente

DEPUTADO MÁRIO ASSAD - 2!-Vice-Presidente

DEPUTADO HONALDO CAN:f:DO - l!-Secretário

DEPUTADO MILTON SALLES - 2!-Secretário

DEPUTADO HODOLFO LEITE - .3!-Seeretário

DEPUTADO EURíPEDES CRAIDE - 4!-Secretário
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A Mesa da Assembléia Lcgislath'a do Estado de i\Iinas Gerais,
nos têl'lllOS do artigo 200 da Constituição da República Federativa do
Brasil e do artigo 2." da Emcnda Constitucional n." 1 do Estado de l\li-
nas Gerais, promulga a Constituição do Estado de l\linas Gerais e man-
da a tôdas as autOI"idades, às quais couber o conhecimento (' a exccu-
çiío (Iloste ato, que () ex('cutem e fa~"am executar e ohservar fid c
inteiramente como nêle se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o telTitório do Estado.
Belo HOl"izo.nte, L" de outubro de 1970, 149." da Ludependên-

cia do Brasil e 82." da República.

Homero Sal/los - Pl"csidente

Carlos ElO!} - L" Vice-Presidente

Rafael Nunes Coelho - 2." Vice-Presidente
Maurílio Cambraia - L" Secl"etário
Amilcar Padovani - 2." Secretário
Targino Raimundo - 3." Secl"etário
Dalion Canabrava - 4." Secretário



CONSTITUIÇAO DO ESTADO DE :'IIH'AS GEHAlS

A Mcsa da Assembléia Legislativa do Eslado de :'Ilinas Gcrais
promulga a seguinte Emend: li Constiluiç:io do Estado de :'Ilinas
Gerais:

El\lENDA CONSTITUCIONAL N: 1

Art. l." - A Constitui~'iio do Estado de l\!inas Gerais, de 13 de
maio de 1967, passa a vigol'al' com a segui.nll' rcdaçiio:

"A Asscmhléia Legislati\'a do Estado de Minas Gerais, il1\'o-
cundo a proteçiio de Dcus, decreta e prolllulga a seguinte

CO, 'STITUIÇ,\O DO ESTADO DE :'IIlI\AS GEHAIS

TíTULO

J)a () r.!fall izllçiio c/o Es t!ld o

CAPITULO

Disposições Prelimillares

Art, 1.. - O Estado de lI!inas Gerais, parte intcgrante c au-
tônoma da Repúhlica Federativa do Brasil, cxerce, elll seu tClTiló-
lia, os podêres quc lhe s:io reservados pela Constituiçiio Federal,

Panígl'afo único - (, símbolo do Estado a iwndeinl instituída
em lei.

Art. 2:' - S,io Podêres do Eslado, independentes e harmôni-
cos, o Lcgislativo, () Exccutivo c o .Iudieiúrio,

Purúgl'afo único - Hessal\'adas :IS exceçi3es constitucionais,
i~vedado a qualquer dos Podêrcs delegar atrihuiçi3es e qucm fôr in-
\'eslido na funçiio de um dêll's niio poderÍl exercer a de out 1'0,

Art. 3,. - O Estado divide-se, administrativamente, ('m :'Ilu-
nicípios e êstes, em Distritos,

Panígrafo único - Os :'Ilunicírios poderiio Il'r símbolos )Jró-
prios,
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CAPITULO II

Da Competência do Estado

AI"L 4.0 - Incluem-se, cntre os bens do Estado, os Ingos em t(,I"'
renos de seu domínío, bem como os rios que, nêle, têm nascente e
foz, as ilhas fluviais e lacustl'es e as terras devolutas não i.ndispen-
slÍveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais.

Art. 5." - A cidade de Belo HOl'izonte é a Capital do Estado.

Art. 6." - Competem ao Estado todos os podêres não eon-
f<,ddos pela Constituição Federal à União c, especia'lInente:

I elaborar c modificar a Constituição;

11 organizar o seu govêrno e a administração própl'ia;

111 estabeleceI' e executaI' planos I'egionais de desenvolvi-
\l1ento;

IV - firmar acôrdos e convênios com a União, os l\lunkípios,
demais Estados e entidades para fins de cooperação intergoverna-
mental, execução de leis, sen'iços, decisões, assistência técnica ou
aplicação de recursos;

V - promover o bem-estar social;
VI - estimular e organizar a atividade econômica;
VII - planejar a economia estadual;
VIII - difundir o ensino, a educação e a assistência social;
IX - proteger a saúde púlJlica;

X - amparar, priodtàriamente, as áreas de desenvolvimento
insuficiente, assim definidas em lei complementar;

XI - manter e presen'ar a ordem pública e a segurança in-
terna no seu território;

XII - intel'vir ,nos Municípios;

XIII - legislar sôbre matéria de sua competência, especialmen-

CA P 1T U L O I I I

Da Competência dos Municipios

Al'l. 7:' - É assegurada a autonomia dos Municípios:

I - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vel"eadores,
n'alizada em data diferente das. eleições gerais para Senadol'es,
Deputados Federais c Deputados Estaduais;

11 - pela administração própl'ia, no que respeita ao seu pecu-
liar interêsse, especialmente quanto:

Art. 8." - Compete ao Estado, nos têrmos do Sistema Tri-
butál"io Nacional:

Do Sistema Tributário

CA P 1TUL O IV

h) saúde pública;
i) admi.nistração pública;
j) tributação;
I) custas judiciais;
m) divisão e organização judiciárias;
n) tráfego e trânsito nas vias tenestl'es;
o) l'IIinistél'Ío Público;
p) divisão administrativa;
q) diretrizes e lJases da educação; normas sôbre desportos;

I") oI'ganização, efetivo, instrução, justiça e garantias da Po.
lícia l\Iililar e condições gerais de sua co,nvocação.

Pal'ágrafo único - É de natureza supletiva a legislação es-
tadual sôorc as Inplérias das letras "c", "d", "e", un", "q" e "r", res-
peitada a lei federal,

a) à decl'etação e arrecadação dos tdbutos de sua competên-
cia e à aplicação de suas rendas, sem pl'ejuízo da obdgatoriedade de
prestar contas e publicaI" balancetes nos prazos fixados em lei; c

IJ) ú organização de serviços púlJlicos locais,

Parágrafo único - Serão nomeados pelo Governador, com
prévia aprovação:

a) da AssemlJléia Legislativa, os Prefeitos da Capital do Es-
lado e dos l\lunicípios considerados estâncias hidl"Ominerais em lei
complementar estadual;

b) do Presidente da República, os Pl'efeitos dos l\lunicípios
dcclarados de inlerêsse da segurança nacional em lei federal.

execução da Constituição;
criação, organiznção e implantação de serviços estaduais;

normas gerais de direito financeil"O, segtIl"O e previdên-
defesa e proteção da saúde, regime penitenciário;
produção e consumo;
registros públicos e juntas comerciais;
organização municipal;
ensino;

a)

b)
c)

social,
d)

e)

f)

g)

te:

cia
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I - inslituir impostos sôbre:

a) transmissão, a qualquer titulo, tle bens imóveis por natu-
i'eza e acessão fisica, e de direitos reais sôbre imóveis, exceto os de
garantia, bem como sôbre a cessão de direitos à sua aquisição;

b) operações relativas à circulação de mercndorias, efetua-
das POI" produtores, industriais e comerciantes;

II - instituir:

a) laxas, an-ecadadas pelo exerClCIO regular do poder de po-
lícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos
espeeíficos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua
disposição;

h) contribuição d.e melhoria, an-ecadada dos proprietários
d,: imóveis valorizados por obras púhlicas, a qual terá como limite
total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de
valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado;

c) outras rendas provenientes do exercício de suas atríhui-
~'ões e da utilização de seus hens e serviços;

IH - participar da distJ"ibuíção:

a) do produto da arrecadação do ímpôsto de renda e pro-
\ entos de qualquer natureza que, de acôrdo com a lei federal, fôr obrí-
gndo a I'eter como fonte pagadorn de rendímento do trabalho e dos
lítulos de sua divida públíca;

b) da quota-parte do ímpôsto federal sôhre produção, impor-
tação, circulação, distribuição ou consumo de lubl'ificantes e com-
bustíveis líquidos ou gasosos;

c) da quota-parte dos impostos federais incidentes sôbre ren-
das e proventos de qualquer naturezn e sôbre produtos intlustria-
lizados;

d) da quota-parte do impôsto federal sôbre produção, impor-
tação, distribuição ou consumo de energia elétrica;

e) da quota-parte do impôsto federnl sôbre extração, cir-
culnção, distribuição ou consumo dc minerais do Pais;

f) da quola-parte compensatória da área inundada por reser-
ntlórios.

S LV - Ao impôsto a que se refere a alínea"a", do item I, apli-
cam-se as seguintes ,normas:

a) será devidõ na localidade da siluação do imóvel, ai:H1a
que a transmissão resulte de sucessão aberta no estrangeiro;

b) não incidirá sôbre a transmissão de bens ou direitos in-
corporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de ca-
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pital, nem sôhre a lransmissão de bens ou direitos decorrentes da
fusão, incorporação ou extinção do capital de pessoa jurídica, salvo
se esta tive,' por atividade preponderante o comércio dêsses bens
ou (!ireitos, ou a locação de imóveis;

c) sua alíquota não excedel"Ú os limites fixados em resolu-
ção do Senado Federal.

S 2 .• - Ao impôsto a que se refere a alínen "h", do ilem I,
aplicam-se as seguintes nonnas:

a) será não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação, nos
têl'mos do disposlo em lei complcmenlar federal, li montante cobra-
do nas anteriores, pelo mesmo ou por outro Estndo;

b) .nãe incidirá sôbre as operações que destinem ao cxte-
rior, produtos industrializados e outros que a lei indicaI'; ,

c) sua alíquota sel'á uniforme para tôdas as mcrcadorias nas
operações internas e interestaduais;

d) suas alíquotas múximas serão fixadns cm rcsolução do Sc-
nado Federal;

e) as isenções serão concedidas ou revogadas nos têl"lnos fi-
xados cm convênios celebrados e ratificndos pelos Estndos, segundo
o disposto em lei complementar federal;

f) do produto de sua arrccada~~ão, 80% (oitcnla por cenlo)
I:?n.slituirão receita do Estado e 20% (vi.nte por cento), dos Muni-
elplOs, sendo as parcelas pertencentes a êstes ereditadas em contns
cspeciais abertas em estnbelecimentos oficiais de crédito, na formn
,. nos prazos da lei federal.

S 3 .• - Panl a cobrança de taxas não se poderá tomnr como
base de cálculo a que tenha servido para a incidência dos impostos.

Ar!. 9," - Compele ao :\Iun icipio, nos têrmos do Sistema
Tributário l\'acíonal:

I -- institutir impostos sôbre:

a) propl"Íedade predial e territorial urbana;

b) serviços de qualquer natUl'eza, não compreendidos na com-
petência tributária da União ou 'lo Estacio, '1 fl'n' I I .• _ • e 1( os em ('I COlll-

plementar fedeml;

II -- instituir:

.. a) taxas, arrecadadas pelo exerclclO re1,'Ular do poder de po-
lICia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos
espeeifieos e divisiveis, prestados aos contribuintes ou postos à SU'l
disposição; •
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b) contribuição de melhoria, arrecadada dos proprietários
de imóveis, valorizados por obras públicas, a qual terá como limite
total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do
valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado;

HI - participar da distribuição:

a) do produto da arrecadação do impôsto sôbre a proprie-
dade territorial mral incidente sôbre os imóveis situados em seu
território;

b) do produto da arrecadação do impôsto de renda e pro-
ventos de qualquel' natureza que, de aeôrdo com a lei federal, fôr
obrigado a reter como fonte pagadOl'a de rendimento do trabalho e
dos titulos de sua divida pública;

c) da quota-parte do impôsto federal sôbre produção, impOl'-
tr.ção, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combus-
th'eis liquidos ou gasosos;

d) da quota-parte dos impostos federais incidentes
rendas e proventos de qualquer natureza e sôbre produtos
tri alizados;

e) da quota-parte do impôsto federal sôbre produção,
tnção, distribuição ou consumo de energia elétrica;

f) da quota-parte do impôsto fe<leral sôbre extração, circula-
ção, distribuição ou consumo de minerais do Pais;

g) da quota-parte relativa ao impôsto estadual sôbre circula-
ção de mercadorias, na proporção da arrecadação proveniente das
operações tributadas em seu território, de conformidade com a lei
federal;

h) da quota-parte compensatória <la área inundada por re-
servatórios,

~ 1.9 - O Municipio aplicará, no ensino primarlO, em cada
ano, 20% (vinte por cento), pelo menos, de sua receita tributária.

~ 2.9 - Para a cobrança de taxas, não se poderá tomar como
base de cálculo a que tenha servido para a i.ncidência dos impostos.

Art. 10 - É vedado ao Estado e aos Municipios:

I - instituir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça,
ou cobrá-lo sem a prévia autorização orçamentária;

II - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou mercado-
rias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;

III - instituir impostos sôbre:

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;

-13 -

b) os templos de qualquer culto;

c) o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos
e de instituições lle educação ou de assistência social, observados os
requisitos da lei;

d) o livro, o jomal e os periódicos, bem como o papel desti-
nado à sua impressão;

IV - estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer
natureza, em razão de sua procedência ou destino.

P~rágrafo único - O disposto na alínea "a" do item IH é
extensivo às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda c
aos serviços vinculados às suas finalidades essencíais ou delas lle-
cOlTentes; mas não se estende aos serviços públicos concedidos, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o impôsto
que incidir sôbre imóvel, objeto de promessa de compra e venda.

Art. 11 - Mediante convênio, poderão o Estado e os ~Iuni-
cipios delegar, entre si, atribuições de administração tributária e
coordenar ou unificar serviços de fiscalização e arrecadação <Ie tri-
butos.

Art. 12 - O Estado e os Municípios criarão incentivos fis-
cu is à industrialização dos produtos do solo e do subsolo, realiza.
da no imóvel de origem.

Art. 13 - Terão composição paritária os órgãos de segunda
instância que a lei criar para a solução de questões, surgidas entre
os contribuintes e a fazenda pública estadual ou municipal.

Art. 14 - No Estado e nos Municípios, as licitações para com-
Pl'US, obras ou serviços na administração direta e nas autarquias, obe-
decerão à disciplina da legislação federal específica.

Art. 15 - A alienação ele bens do Estado e dos ~Iunicipios
será regulada em lei estadual, sendo obrigatória a concorrência pú-
blica.

CA P I T U L O V

Do Poder Legislativo

SEÇ.~O I

Da Assembléia Legislativa

Art. 16 - O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia,
composta de deputados, representantes do povo mineiro, que serão
eleitos, na forma da lei, para um periodo de -1 (quatro) anos.
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Ar!. li - A Assembléia Legislativa I'eunir-se-ú, ordinàl'iamen-
te, na Capital do Estado, independentemente de convocação, de 1.9

(primeiro) de março a 30 (trinta) de junho e de 1.9 (primeiro) de
agôsto a 30 (trinta) de novembro de cada ano.

~ 1.9
- Entende-se por sessão legislativa o conjunto dos 2

(dois) períodos de funcionamento da Assembléia.

~ 2." - No início de cada legislatura, a Assembléia Legisla-
tiva promoverá reuniões preparatórias, a partir de 1.9 (primeiro)
de fevereiro, com a finalidade de:

a) daI' posse a seus membros;

b) eleger a Mesa para os pl'imeiros dois anos.

~ 3." - Por motivo de conveniência pública e deliberação
da maioria absoluta de seus membros, poderá a Assembléia Legis-
lativa reunÍI'-se, temporàriamente, em qualquer cidade do Estado.

~ 4.9
- A convocação extraordinária da Assembléia Legisla-

tiva será feita:

a) pelo Governador do Estado, quando a entender necessá-

I -- ser brasileiro;
II - estar no exercício dos direitos políticos;
III - ser ma'ior de 21 (vinte e um) anos.

Art. 22 - O deputado é inviolável, no exercicio do manda.
to, por suas opiniões, palavras e votos, salvo nos casos de injúria,
difamação ou calúnia, bem como nos previstos pela Lei de Seguran-
<.;:1 Nacional.

~ L" - Durante as I"euniões, e quando para elas se dirigirem
ou delas regressarem, os deputados não poderão ser presos, salvo
em flagrante dI' crime comum ou perturbação da ordem pública.

~ 2.9 - 1 'os crimes comuns, os deputados serão submetidos a
julgamento perante o Tribunal de Justiça.

~ 3.9 - A incorporação de deputado às Fôrças Al'lnadas, ai.n-
da que militar e em tempo de guel'l'a, dependerá de licença da As-
sembléia Legislativa.

~ 4," - As prerrogativas processuais do deputado, arrolado
como testemunha, não subsistirão se êle deixar de atender, sem jus-
ta causa, no prazo de 30 (trinta) dias, ao convite judicial.

em
Art. 23 - O deputado não poderá:

I - desde a expedição do diploma:

Art. 24 - Perderá o lIlan(lato o deputado:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no
artigo anterior;

exercCI' outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal;

patrocinar causa cm quc seja interessada qualquer das
a que se refen' a alínea "3" do item I.

c)

d)
entidades

II - desde a posse:

a) ser proprietário ou diretor de emprêsa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoa juridica de direito público, ou
nela exerceI' função remunerada;

b) ocupar cargo, função ou elIlprêgo, de que seja demissível
ar! nll/lIlII, nas e.ntidades referidas na alínea "a" do item I;

a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito público,
autarquia, emprêsa pública, sociedade de economia mista, ou em-
prêsa concessionária de serviço público, salvo quando o eontrato
obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprêgo remunerado
nas entidades constantes da alínea anterior;

Art. 2U - O número de deputados à Assembléia Legislativa
correspondcrú ao triplo da representação do Estado na Câmara
Federal e, atingido o número de 36 (trinta e seis), será acrescido de
tantos quantos forem os deputados federais acima de 12 (doze).

Parágrafo. único - O .número de deputados não vigorará na le-
gislatura em que fôr fixado.

Ar!. 21 - São requisitos de elegibilidade para a Assembléia
Legislativa:

ria;

b) pelo seu Presidente, quando OCOITer intervenção
~[unicípio .

~ 5.9
- Na sessão legislativa extraol'(linál'ia, a Assembléia S()-

mente deliberará sôbre a matéria para a qual fôr convocada.

Ar!. [8 - Salvo disposição eonstitucional em contI'ário, as
deliberações da Assembléia Legislativa serão tomadas por maiol'ia
dr' votos, presentes mais da metade de seus membros, em pleno
exercício do mandato.

Art. 19 - O voto será secreto nas eleições previstas nesta
Constituição, nos casos estabelecidos pela alínea "a" do ~ 2.9 do artigo
24, e pelos itens V, XI, XII. XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XXIII do ar-
tigo 31 desta Constituição, bem como em outros casos que a lei
indicar.
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11 - cujo procedimento fôr declarado incompatível com o
decôro parlamentar ou atentatório das instituições vigentes;

111 - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa
anual, à têrça parte das reuniões ordinárias, salvo doe.nça compro-
vada, licença ou missão autorizada pela Assembléia Legislativa;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos politicos;
V - que praticar atos de infidelidade partidária, decretada

nos têrmos do parágrafo único do ar1. 152 da Constituição Federal.

~ 1.Q
- Além de outros casos definidos no Regimento Inter-

no, considerar-se-á incompativel com o decôro parlamentar o abuso
das prerrogativas asseguradas ao deputado, ou a pel'cepção, no exer-
CÍcio do mandato, de vantage.ns ilicitas ou imorais.

~ 2.Q
- A perda do mandato será declarada:

a) pela Assembléia Legislativa, nos casos dos itens I e 11,
mediante provocação de qualquer de seus membros, ela ~Iesa ou ele
Partido Poli tico;

b) pela Mesa da Assembléia, no caso do item 111, mediante
provocação de deputado, de Partido Político ou do primeiro su-
plente do partido, assegurada plena defesa, podendo a decisão ser
objeto de apreciação judicial;

c) pela Mesa da Assembléia, automàticamente, nos casos dos
itens IV e V.

Art. 25 - Não perdera o mandato o deputado investido na
função de Secretário de Estado.

Ar1. 26 - Dar-se-á a convocação de suplente apenas no caso
de vaga decorrente de morte e renúncia, ou investidura na função a
que se refere o artigo anterior.

Parágrafo único - Não havendo suplente, só será feita a elei-
ção do substituto se faltarem mais dc 15 (quinze) meses para o tér-
mino do mandato.

Art. 27 - Com licença da Assembléia Legislativa, poderá o
deputado desempenhar missões temporárias de caráter diplomático
ou cultural.

Art. 28 - Os deputados terão acessos às repartições adminis-
tr'ativas para ter ciência de medidas de interêsse público.

Ar1. 29 - O subsídio, dividido em parte fixa e parte variável,
e a ajuda-de-custo do deputado serão estabelecidos no fim de cada
legislatura para a subseqüente.
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~ 1.Q
- O deputado não poderá perceber, a qualquer títrno,

mais de 2/3 (dois terços) dos subsídios e da a,iuoa-oe-custo atribul-
dos ao deputado ferleral.

~ 2.Q - Por ajurla-de-custo entender-se-ão a compensação de
despesas com transporle e outras impre~;cin(IívC'Ís para o compareci-
mento à sessão legislativa ordinária. ou à sessão legislativa extraor-
dinária.

ê 3.• - O pagamento ela ajuda-ele-custo será feito em 2 (duas)
parcelas, somente podendo o deputado receber a segunda se hOUH'I'
comparecido a 2/3 (dois terços) das reuniões legislativas ordiná-
rias, ou da sessão legislativa extraordinária.

~ 4." - O pagamenlo da parte variável do subsidio correspon-
derá ao compaI'ecimento ~fctivo do deputado e à participação nas
votações.

S 5.0 - Serão remuneradas, até o máximo de 8 (oito) por mês.
a': reuniões extraordinárias da Assembléia Legislativa e, pelo com-
parecimento a elas, serú paga remuneração não excedente, por reu-
nião. a 1/30 (um trinta avos) da parte variável do subsirlio mensal.

SEÇÃO TI

/Jas Atribuições da AssemiJIéia l.e!lislatilla

Art. 30 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, legislar sôbre tôdas as matérias de competência do
Estado, especialmente:

I - orçamento anual e plurianual;
II - tributos e sua arrecadação;
111 - dívida pública, abertura e operações de crédito;

IV - planos de desenvolvimento econômico e social, bem como
planos operativos anuais;

V - efetivos da Policia ~[iJitar;

VI - criação de car,gos públicos e fixação dos respectivos ven-
cimentos;

VII - limites do território estadual e hens do domínio do Es-
tado;

VIII - aquisição onerosa e alienação de imóveis do Estarlo;

IX - transferência temporária ou mudança de sede do Go-
vêrno.

Art. 31 - Compete, privativamcnte, Ú Asscmhléia Legislativa:

I - eleger sua :'Ilesa e constituir suas Comissões;

ASSEMBU:IA l F JSlATIVA .. Me
FrIlCfJr;, OOrla -
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11 - elaborar seu Regimento Interno, observando-se as nor-
mas previstas no parágrafo único do ar!. 30 da Constituição Federal;

111 - dispor sôbre sua organização, polícia e provimento (Ie
c::rgos de seus serviços;

IV - propor projetos-de-Iei sôbI'e criação ou extinção de car-
gos de seus serviços e fixação dos respectivos vencimentos;

V - conceder licença para processar deputado, observado o
disposto no parágrafo único do artigo 154 da Constituição Federal;

VI - fixar o subsidio e a ajuda-de-custo dos deputados;

VII - fixar os subsidios do Governador e do Vice-Governa-
dor;

VIII - dar posse ao Governador e ao Vice-Governador;

IX -- conhecer da renúncia do Governador e do Vice-Gover-
.nador;

X - conceder licença ao Governador para interromper o exer-
cício de suas funções, bem como para ausentar-se do Estado;

XI - conceder licença paI'a processar o Governador, nos cri-
mes comuns;

XII - declarar a procedência da acusação contra o Gover-
nador do Estado, nos crimes comuns, e con tra os Secretários de Es-
tado, nos crimes comuns e de responsabilidade;

XIII - processar e julgar o Governador nos crimes de res-
ponsa!Jilid:Hlt', e os Secretários de Estndo nos crimes da mesma na-
tureza, conexos com os daquele;

XIV - suspender, depois de declarada a procedência da acu-
sação, o exercício do mandato do Governador, nos crimes comuns,
e do titular do cargo de Secretário de Estado, nos crimes comuns
e de responsabilidade;

XV -- destituir do cargo ú Governador 011 o Secretário de Es-
tado, após a condrnaçào por crime comum e de responsabilidade;

XVI - julgaI' as contns do GoveI'nador;

XVII - tomar, através de Comissão Esp~cial, as contas do
Governador, quando não apresentadas em tempo hábil;

X \"Il I - aprovar, pre\"Íamcnlc, a escolha do Procurador-(~l'-
ral do Estado, dos Juízes e Auditores do Tribunal de Contas, dos
membros do Conselho Estadual de Educação, dos Prefeitos da Capílnl
e dos ~lunicípios considemdos estâncias hidrominerais, do Interven-
tor em ;\lunicípio e, quando determinadn em lei, a de outros servi-
dores;
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XIX - indicar os delegados ao Colégio Eleitoral para a elei.
ção elo Presidente da República;

LX - aprovar os convênios celebrados pelo Govêrno do Es-
tado com entidades de Direito Público e I'atificar os que, por motivo
de urgência e no interêsse público, forem efetivados sem essa apro-
vação;

XXI - apI'ovar os convênios intermunicipais para a modifi-
cação de limites;

XXII - suspender, no todo ou em parte, a execução de leis
ou de decretos, do Estado ou de Município, declarados inconstitu-
cionais por decisão definitiva do Tribunal (Ie .Justiça ou do Tribunal
de Alçada, quando limitada ao texto da Constituição do Estado;

XXIII - solicitar a intervenção federal;

XXIV - dispor sôbre o sistema de preYidência social dos seus
membros, autorizado o convênio com outras entidades .

Parúgnlfo único - No caso do item XIII, sàmente por :!/3
(dois terços) dos votos da Assembléia Legislativa poderá ser profe-
rida a sentença condenatória, limitando-se a pena à perda do cargo
com inabilitação. durante 5 (cinco) anos, panl o exercício de função
pública, sem prejuízo da ação da justiça comum.

Ar!. 32 - A Assembléia Legislatinl criará comissão de in-
quérito sôbre fato determinado e por prazo certo, mediante reque-
rimento de 1/3 (um têrço) de seus membros, observada a legislação
especifica, no que couber.

Art. 33 - Por deliberação da maioria dos seus membros, a
Assembléia Legislativa poderá convocar Secretário de Estado paI'a,
pessoalmente, prestar informações acêrca de assuntos previamente
estabelecidos.

Parágrafo único - A falta de comparecimento do Secretário
dj~ Estado, sem justificativa aprovada pela Assembléia Legislativa,
impOl'ta crime de responsabilidade.

Ar!. 34 - Os Secretúrios de Estado, a seu pedido, poderão COIII-

parecer perante as Comissões ou o Plenário da Assembléia Legisla-
tiva e discutir projetos relacionados com a Secretaria de que fôr
titular.

Ar!. 35 - Os Seeretários dt' Estndo poderão, também sem pr{'-
\"Ía eon vocação ou ou tI'as formalidades, com parecer ao Plenário da
Assembléin Legislativ3, para a exposição de assuntos político-admi-
nistrativos, debates e interpelações.

Ar!. 36 - A Assembléia Legislativa receberá o Governador
do Estado, em reunião pre\"Íamente designada, sempre que êle mani-
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e) autol'ização, criação ou aumento da despesa pública, obser-
\"ado o d ispos!o no~; pal'úgl'afo~ 1." e <1:' dêste artigo.

I - matéria financeil'a e orçamentária;
II - abertura de crédito;
III - serYidores públicos e seu I'egime jurídico:

a) provimento de cargos públicos;
b) criação de cargos, fuaçõcs ou empregos públicos;
c) fixação ou aumento de vencimentos e vantagens dos seni-

dores públicos;

d) reforma l' transfel'ência de militares pam a inatividade;

IV - autorização, criação ou aumento de despesa pública;
V - fixação ou modifícação do efetivo da polícia militar.

S 1.9 - Não serão admitidas emendas que aumentam a despe'
sa pl'('vista nos projetos de iniciativa ('xclusÍ\'a do Governador.

S 2.• - Somcnte nas Comissões da Assembléia Legislativ:1 po_
derão ser ofcrecidas emendas aos projetos-de-lei sôhl'c:

Art. 42 - O Governador poderá enviar, à Assembléia Legisla-
tiva, projetos-de-lei sôbre quaisquer matérias, os quais, se () solicitar,
poderão ser apreciados dentro de 45 (quarenta e c:neo) dias, a
contar do seu recebimento.

~ 1." - Será reduzido o prazo para 30 (trinta) dias, no (,:IS0

d(' matéda urgente, assim considerada na solicitação do Governauor,

li 2,9 - Na falta de deliberação dentro do prazo estipulado,
considerar-se-á aprovado o projeto original.

S 3," - O prazo contar-se-á a partir do recebimento, p(:)a .\s-
scmbléia Legislativa, da solicitação, que podel'á ser feita após a rI."
messa do projeto,

S 4" - O prazo não correrú no pedodo de re('esso da Ass:'l1l-
bléia Legislativa,

S 5" - O disposto neste artigo não se apl ica a projeto que
dependa de quorum especial de aprovação, nem a projt'!o-de-lei or-
gânica, estatutária ou equivalente a código na esfera estadual.

Arl. 43 - É da competência exclusiva do Governador do Es-
tado a iniciativa do projeto-de-lei sôbl'e:

orçamento;
abertura cle crédito;
subvenção ou auxilio;

fixação de vcncimen tos e ",lIltagcns do:; seI"\' idorl's pó-

a)
b)

c)

d)
blicos;

Art. 38 - O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - emendas :1 Constituição;
II - leis complementares :1 Constituição;
IH - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - resoluções,

Arl. 39 - A Constituição poderú ser emendada por proposta:

I - de 1/3 (um têrço) dos membros da Assembléia Legisla-

Do Processo Legislativo

tiva;

SEÇÃO III

Art. 40 - A iniciativa das leis caberá:

I - a Deputado ou Comissão da Assembléia Legislativa;
H - ao Governador do Estado;
IH - aos Tribunais com jurisd ição em todo o Estado, na

forma da lei,

Al'I. 41 - As leis complementares serão aprovadas, se obti-
vel'em maioria absoluta dos votos dos membros da Assembléia Le-
gislativa, observados os demais tênllOS UI.' votação das leis ordiná-
rias,

H - do Governador do Estado,

~ L') - A Constituição não poderá ser emendada na vigência
(Jr. estado de sítio c quando o Estado estiver sob intervenção federal.

S 2.• -- A proposta terá (hIas discussões e votações, em reu-
niões direl'cntes, dentro de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apre-
sentação ou recebimento, considemndo-se aprovada quando obtiver,
l'm ambas as votações, 2/3 (dois terços) dos votos dos membros da
Assembléia Legislativa.

li 3.• - O prazo a que se refere o parúgrafo antcrior não cor-
rerá no períoclo de recesso da Assembléia Legislativa,

S 4" - A emenda ú Constituição será promulgada pela :\lesa
clt. Assembléia, com o respecti,'o número de ordem.

fpstar o propósito de relatar pessoalmente assunto de interêsse pú-
blico.

Art, 37 -- A lei regularú o processo de fiscalização, pela As-
sembléia Leqislativa, dos atos do Poder Executivo, inclusive os da
administração indireta,
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S 3: - i'os casos do parúgrafo anlerior, o pronunciamento
das Comissões será conclusivo e final, salvo se 1/3 (um têrço) rios
membros da Assembléia Legislativa requerer' ao seu Presidente a vo-
tação em Plenário, sem discussão, de emenda aprovada ou r'ejeita-
da nas Comissões.

S 4." - Nos projetos mencionados no S 2.9, não será objeto
(le deliberação a emenda de que decorra aumento de despesa global
ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa, bem como a qu£' Yise
modificar-lhe o montante, a natureza ou o objetivo.

Art. H - A proposição-de-lei, resultante (le projeto aprovado
pela Assembléia Legislativa, ou havido por aprovado, nos têrmos do
parágrafo 2.9, do artigo 42, será enYiada ao Go\'er'nador do Estado
que, dentro do pnlzo de 15 (quinze) dias úteis:

I - aquiescendo, a sancionará;

II - julgando-a, no todo ou elll parte, inconstitucional ou
contrária ao inter'êsse público, a vetará, tolal ou parcialmenle.

S 1.9 - O silêncio do Governador, deconida a quinzena, im-
porta rá sanção.

S 2: - O Governador publicarú o veto e cOlllunicará seus
motivos ao Presidente da Assembléia, dentro rle 48 (quarenta e oito)
horas.

~ 3.9 - Recebida a comunicação, o Presidente submeterá o
veto à apreciação da Assembieia Legislativa.

S 4,9 - Considcrar-se-á rejeitado o veto se, dentro de 45 (qua-
renta e cinco) dias, fôr aprovada a proposição-de-lei ou a parte
dela sôhre a qual êle tenha incidido, por 2/3 (dois terços) dos mem-
bros da Assembléia em votação pública, caso em que a matéria será
enviada ao Governador para 1)I'omulgação.

S 5.9 -Não havendo promulgação, dentl'O de 48 (quarenta c
oito) horas, pelo Govcrnador, nos casos dos parágrafos 1.9 e 4,9, o
Presidente da Assembléia a promoverá e, se êsle assim não proce-
der cm igual prazo, o Vice-Preside.nte o fará.

S (i.9 - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no
parágrafo 4.9, o veto será considerado aprovallo.

Ar!. 45 - O projetn-de-Iei que receber, quanto ao mérito, pa-
recer contrário de tôdas as Comissões da Assembléia Legislativa às
quais fôr distribuído, considerar-se-á rejeitado. '

Art. 4H - A mat~ria constante (Ie pl'Ojeto-de-lei, rejeitado ou
com veto mantido, assim como a constante de proposta de emenda
à Constituição, rejeitada ou havida por prejudicada, sàmentc pode-
rá constituir objeto de nôvo projeto, na mesma sessão legislath'a,
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mediante proposta ria maioria absoluta dos membros ria Assembléia,
ressalvadas as proposições de iniciativa do Governador do Estado.

Art. 47 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Governarlor
do Estarlo ou por Comissão Especial da Assembléia Legislativa, res-
peitado, na sua constituição, tanto quanto possivcl, o principio de
proporcionalidade das representações partidárias.

I'arágr'afo único - Não poderão ser objeto dc delegação a
matéria de competência privativd da 1 sscmbléia Legislativa c a le-
gislação sôbre:

a) a organização judiciúria, a dos Tribunais Estaduais (0 as
g:u'an tias da :\lagistratura;

h) o orçamcnto c a matéria lributáda.

Arl. 48 - ~o caso de delegação à Comiss:-1O Especial, a ser
regulada no Hegimento Inter"no da Assembléia Legislativa. o proje-
to aprovado serú enYiado à sanção, sal\'o se, no prazo de lU (dez)
dias, a contar de sua publicação, a maioda absoluta da Comissão ou
1/5 (um quinto) dos deputados requerer a sua votação pelo Plenú-
rio.

Parágrafo único - Xesta hipótese, o Plenúrio aprovará ou n'-
jeitar'á o projeto, sem emen das.

A.•.t. 49 - A delegação ao Governador do Estado terá a for-
ma de resolução da Assembléia Legislati\'a, votar1:t por maioria
absoluta dc seus membros, na qual se especificarão o conteú(lo da
dete3ação, o pI'azo e os têl'llloS para seu exercicio.

Parágr"afo único - Se a rcsolução ddel'lllinar a apreciação do
iJ,'ojeto pelo Plenário, isso se fará em votação Íln ica, vedada qual-
quer emenda.

Ar!. 50 - As resoluções da Assembléia Legislativa serão pro-
mulgadas pelo seu Presidente, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
a partir de sua aprovação.

Parágrafo único - O Regimcnto Interno poderú dispor sô-
hre o reexame, pelo Plenário, de projeto-de-n'solu<,;ão aprovado, hi-
pótese em que a :\lesa promulgará a parte não impugnada.

SEÇÃO IV

Do Orçamento

ArL. 51 - O orçamento anual traduzirá os programas de tra-
balho e a política econômico-financeira do Govêrno, dêle constan-
do os recursos de <{ualquernatureza ou procedência, vinculados ú
sua execução.
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Art. 52 - ;\ Lei do Orçnmenlo Anual não conterá nOl'ma~
eslranhas il pl'eyisão da receita e à fixação cta despesa.

~ 1.<' - ~ão se incluem na proibição:

::I) a autol"Ízação para aberlura de créditos suplemenlan's e
operações de crédito por antecipação da receita;

b) as disposições sôbre a aplicação do saldo que houver.

~ 2," - São vedados, na lei orçamenlária ou na sua exe('ução:

a) a transposição, sem prévia autol"Ízação legal, de reeursos
de uma dotação orçamentál'ia para outra;

b) :i concessão de créditos ilimitados;

c) a abertura de crédito especial ou suplementar, sem prenn
aulorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

d) a realização, por qualquer dos Podêres, de despesas que
excedam os créditos orçamenlários ou adicionais,

S 3," - A pl'e\'isão da receita abnll1gerá tôdas as rendas e
suprimenlos de fundos, inclusive o produto de operações de crédito.

S 4." - A auertura de crédito extraordinário sàmente será ad-
mitida pUl'a atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as de-
correntes de guerra, subversão i.nterna ou calamidade pública.

~ 5,9 - Os créditos especiais e exlraordinários não poderão
ter vigência além do exercício em que forem autorizados, salvo se
o ato de autorização fôr promulgado nos últimos 4 (quatro) meses
daquele exerci cio, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos
c ouservada a legislação pertinente, poderão vigorar até o térmi.no
do exeI'cício financeiro subseqüente.

~ 6," - As opeI'ações de crédito por antecipação de receita,
autorizadas no orçamcnto anual, não podeI'ão exceder a quarta par-
te da receita total estimada para o exercicio financeiro e serão liqui-
dadas até 30 (trinta) dias depois de seu encerramento.

S 7." - Excetuadas as operações da dívida pública, a lei que
autorizar operação de crédito, a ser liquidada em cxerCÍcio financei-
ro subseqüente, fixará desde logo as dotações or~'amentáI'ias anuais
para os respectivos serviços de juros, amortização e resgate, duran-
te o prazo para sua liquidação.

Art. 53 - O orçamento anual diYictir-se-á em corrente e de
capital, compreendendo ns receitas relativas a todos os Podêres, ór-
gãos e fundos, tanto da admi.nistração direta quanto da indireta,
excluídas apenas as entidades que não recebam subvenções ou trans-
ferências à conta do orçamento,
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S 1." - A inclusão, no orçamento anual, da despesa e da I'P-

ceita dos órgãos da administração indireta será feita em dotações glo-
bais e não lhes prcju(licará a autonomia na gestão legal de seus re-
(,III'SOS.

~ 2." - Ressalvadas as disposições da Co"nstituição e de leis
complemen tares, é vedada a vinculação do produto da arrecadação
de qualquer tributo a detel'lninado órgão, fundo ou despesa, podendo
:i Ipi, todavia, estabelecer que a aITccadação paI'cial ou tolal de ceI'-
los tributos constitua I'eccita do orçamento de capital, proibida sua
aplicação no custeio de despesas correntes.

Art. 54 - O projeto-de-Iei do orçamenlo anual será enviado
pelo Goyernador do Estado :I Assembléia Legislatiya até 4 (quatro)
mcses antes do inicio do exercicio fina.nceiro seguintc e, se, alé 30
(trintn) dias antes do encerramento do exercicio finnneeiro, o PodeI'
Legislatiyo não o devolyer para snnção, será promulgado como lei.

Parúgrafo único - O GovernadOl' poderá enviar mensagem :I
Assembléia, propondo modificação no pl'Ojeto, enquanto não esliver
concluída a votação da parte a que ela se refira, ressalvada ao De-
pulailo a faculdade de npI'esentar emendn sôure a alteração propos-
tn.

Art. 55 - O numerário cOlTespondente às dotações destina-
das à Assemuléia Lcgislativa c aos Tribunais Estaduais será entregue
no início de cada trimestre, em quotas estabelecidas .na programa-
ção financeira do Tesouro Estadual, com participação percentual
Ilunca inferiOI' à estabelecida pelo Poder Executivo para os seus
própI'ios órgãos,

Ar!. 56 - Os saldos e rendimentos provenientes de I'ecursos
:lll'Íbuídos li Assembléia Legislativa sel'ão escriturados elll conta es-
pecial, e aplicados no aten'limento de despesas decorrentes de cI'é-
ditos adicionais por esta abertos à sua Secretaria.

Art. 57 - As operações de resgate e de colocação de títulos
dI' Tesouro do Estado, relativas à amortização de empréstimos in-
ternos, não atendidas pelo orçamento anual, serão reguladas em lei
complementaI' .

Art. 58 - As despesas de capital obedeceI'üo a orçamentos plu-
rianuais ele in\'estimento, na forma prevista em lei complementar,

~ 1.9 - l-'enhum investimento, cuja execução ultrapasse UIII

cxercicio financeiro, podeI'á ser iniciado sem prévia inclusão no or-
çamento plurianual de investimento ou em lei que o autorize e fixe
u montante das dotações que lhe serão, anualmente, consignadas elll
OI çamento, enquanto durar sua execução.
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~ 2.• - O orçamento plurianual de investime.nto consignar:.
dotações para a execuçiio dos planos dc dcsenvol\'imento regional.

SECA0 V

na Fiscali:açcio Financeira e Orçamentária

Art. 59 - A fiscalização financeira e orçamentáda comp['c-
('nderá:

I - a legalidade dos atos geradores da receita ou (Ieterminan-
les da dcspesa, bem como os de que resulle o nascimento ou a ex-
tinção de direitos e obrigações;

11 - a fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens
I' valores públicos;

In - o cumpdmento de progl'ama de trabalho expresso em
têrmos monetários e em têrmos de realização de obras e prestação
de ser\'iços.

A['\. liO - A fiscalização financeira e orçamentária será exer-
cida;

I - pela Assembléia Legislativa, mediante contrôle externo;

1/ - pelo Poder Exeeutivo, alI-avés dos sislemas de contrô-
k interno, instituídos em leí.

Art. li! - O contrôle extel'l1o da Assembléia Legislativa será
excrcido com o auxílio do Tribunal dc Contas do Estado e compre-
enderá a apl'eciação das contas do Governador, o desempenho das
funções de auditOl'ia financeinl e orçamentária, bem como o julga-
mento das contas dos administradores e demais responsáveis por
bens e valores públicos.

~ L" - A auditoria financeira e orçamentária será exercida
sOb["e as contas das unidades administmtivas dos três Podêres do
Estado que, pam êsse fim, I'ellleterão demonstrações contábeis ao
Tribunal de Contas.

~ 2," - O julgamento da regularidade das contas dos admillls-
tmdores e demais responsáveis será baseado em levantamentos con-
tábeis, certificados de auditoria e pronunciamentos das autoridades
administrativas.

Art. 62 - As normas de fiscalização financeira c orçamen-
tária estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, às autar-
quias, sociedades de economia mista, emprêsas públicas, órgãos au-
tônomos e, relativamente às entidades subvencionadas, com caráter
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de permanência, pelo Estado, a fiscalizaçiio fiea limitada it aplica-
çiio dns verbas.

Art. 03 - O. Poder Executi\'o manterá sistemas de contrôle
interno, a fim de:

I - criar condições indispensáveis para assegurai' cficúeia
ao contrôle externo e reguladdadc it realização de receita e despesa;

II - acompanhar a execuçiio do orçamento e dos programas de
trabalho;

1/1 - avaliar os resultados alca.nçados pl'los administradores
e vcrificar a exeeuçiio dos contratos.

Art. U.t - O Tribunal de Contas, com sede na Capital e qua-
dro próprio de pessoal, terá jurisdição em todo o Estado.

Parágrafo único - A lei disporá sôbre a organização do Tri-
bunal de Contas, podendo dividi-lo em Câmaras e criar delegacias
ou órgãos destinados a auxiliú-Io no exercicio de suas funções e na
l!l'scentralização de seus serviços.

Ar\. 65 - Os juizes do Tribunal de Contas, em número de 7
(sele), serão .nomeados pelo Governador, depois de aprovada a esco-
lha pela Assembléia Legislativa, entre brasileiros, maiores de 31l
(trinta) anos, de idoneidade moral e notórios conhecimen tos jurí-
dicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão
os mesmos direitos, garantias, prcrrogativas, vencimentos e impedi-
mcntos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça,

Parágrafo único - Os juizes do Tribunal de Contas serão
processados e julgados, nos crimcs comuns e de responsabilidade,
pelo Tribunal Federal de Recursos.

Art. U(; - Os auditores do Tl'ibunal de Contas serão nomea-
dos pelo Governador, depois de aprovada a escolha pela Assembléia
Legislativa, entre bacharéis de Direito, Ciências Econômicas ou Con-
tábeis.

Parágrafo único - Os juízes do Tribunal de Contas serão
suhstituídos, nas suas faltas e impedimentos, por auditores, obsernl-
da a ordem de antigüidade.

Ar\. (ii - Ao Tribunal de Contas, além das at['ibuições que
lhe forem conferidas em lei, compelirá:

I - eleger seu Presidente;

II - elabora[' o Regimento Interno e organizar os serviços
auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da lei;

III - propO[' projetos-de-lei ú Assembléia Legislativa sôbre
criação ou extinção de cargos c fixaçiio dos respecti\'os vencimentos;
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IV - conceder licenças c férias a seus juízes e sel'\'iclorcs,
nos têrmos da lei;

V - daI' parecer prévio, no pI'azo de 60 (sessenta) dias, a
partir do recebimento, sôbre as ('ontas anuais do Governador;

\'1 - dar pareceI' prévio, no prazo que a tei fixar, sôbre as
contas anuais dos Prefeitos;

VII - emitir parecer sôbre empréstimos ou operações de cré-
dito realizadas pelo Estado ou pelos Municípios, fiscalizando sua
aplicação;

VIII - representar ao Governador do Estado sôbre interven-
ção em Município;

IX - realizar as inspeções necessárias para fins de audi-
toria financeira e orçamentária sôbre as contas das unidades a<.lmi-
nistrativas dos três Podêres do Esta<.lo;

X - fiscalizar a administração financeira e orçamentária do
Município, na forma <.Iesta Constituição e das leis;

XI - julgar da legalidade <.Ias concessões iniciais <.Ie aposen-
ta<.lorias, reformas e pensões, .não dependendo de sua decisão as me-
thorias posteriores.

~ 1.9 - No exel'cício de suas atribuições, o Tl'ibunal de Con-
tas representará ao Poder Executivo e à Assembléia Legislativa sô-
hre irregularidades e abusos que veI'Íficar.

~ 2,9 - O TI'Íbunal de Contas, de ofício ou mediante provoca-
ção do Ministério Público ou das Auditorias Financeiras e Orçamen-
táI'Ías e demais órgãos auxiliares, se verificar a ilegalidade <.Ie qual-
quer despesa, adotará as seguintes medidas:

a) assinaI'á prazo para que o óI'gão da administração públi-
ca adote as providências necessáI'Ías ao exato cumprimento da lei;

b) sustará, se .não atendido, a execução do ato impugnado, ex-
ceto se fôr contrato;

c) solicitará à Assembléia Legislativa, em caso de contrato,
que determine a medi<.la prevista no item anteI'Íor ou outras necessá-
I'Ías ao resguardo dos objetÍ\'os legais.

S 3.9 - O Governador do Estado poderá OI'denar a execução
do ato a que se refere a alínea "b" do parágrafo anterior, ad re{eren-
úum da Assembléia Legislativa.

S 4.9 - A AssemblPia Legislativfl deliberará sôbre a solicita-
ção de que trata a alínea "c" dI) S 2.9, no prazo de 30 (trinta) dias,
findo o qual, sem seu pronunciamento, será considerada insubsistente
a impugnação.
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S 5.9 - Se as contas a que se refere o item V não forem en-
viadas dentro do prazo respectivo, o fato será comunicado à Assem-
bléia Legislativa, cabendo ao Tribunal, em qualquer hipótese, apre-
sentar minucioso relatório do exercicio financeiro encerrado.

CAPíTULO VI

Do Poder Executivo

SEÇÃO I

/)0 Govenllldor e Vict-Govenwdor

Art. 68 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do
Estado, eleito mediante sufrágio universal e voto clil'eto e secreto,
para um periodo de 4 (quatro) anos.

AI"t. 69 - O Governador tomará posse perante a Assembléia
Legislativa ou, se esta não estiver reunida, perante o Tribunal de .Jus-
tiça, pI'estando o seguinte compromisso: "Prometo manter, defender
e cumpril" a Constituição Federal e a do Estado, obsel'var as leis.
promo\'(~r o bem geral e desempenhar, com lealdade, as funções de
Governador do Estado de Minas Gerais".

Art. 70 - O Vice-Governarlor considerar-se-á eleilo em vir-
tude da eleição cio Governador com êle registrado, para igual man-
dato, observadas, no que couber, idênticas normas de posse.

ArI. i 1 - O Vice-Governador substituirá o Goyernador no
caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vagfl.

Art. i2 - A Assembléia Legislatiya declarará yago o cargo
de Governador do Estado se, decorridos 30 (trinta) dias da data
fixada para a posse, o Goycrnador ou o Vice-Goycrnador, salyo mo-
tivo de fôrça maior, não o tiycr Hssumido.

Art. 73 - São requisitos de elegibilidade para Goyernador e
Vice-Governador:

I - seI' IJI"asileiro nato;

II - estar no exercicio dos direitos políticos;
IH - ser maior de 30 (lrinta) anos.

Ar\' 74 - Em caso de impedimento do Governador e do Vi-
ce-Govel".nador, ou no de vacância dos respectivos cargos, o exel'ci-
cio do Govêrno caberá, sucessivamente, ao Presidente da Assembléia
Legislatiya c ao Presidente do Tribunal de Justiça,
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Parágrafo ún ico - Se a vacância ocorrer nos 2 (dois) pri.
meiros anos do mandato, far-se-á a eleição 60 (sessenta) dias após
a última ,'aga, e os eleitos completarão o período de seus antecessores.

Ar!. i5 - O GovernadO!' residirú na Capital do Estado e não
podel'á, sem permissão da Assembléia Legislativa, dêle ausentar-se por
mais de 8 (oito) dias (;onseculivos, sob pena de perda do cargo.

SEÇÃO 11

/Jas Atribuições do Governador

Arl. 7li - Compete, privativamente, ao Governador:

I - exercer, com o auxilio dos Secretários (Ie Eslado, a di-
reção superior da administração estadual;

11 - prover e extinguir os cargos públicos esladuais, na for-
IlW desta Consti tuição;

111 - pmticar os atos que visem a resguardar o interêsse pú-
blico, quando não reservados, implícita ou explicitamente, a outro
PodeI';

IV - exercer a auloridade superior da Polícia :\lilHar no âm-
bito estadual;

V - apl'esentar ao órgão federal competente o plano de aplí-
cação dos créditos concedidos pela União, a titulo de auxílio, e pres-
lar as contas respectivas;

VI - nomear e exonemr, lívremen te, os Secretúrios de Eslado;

VII - nomear:

a) eom prévia aprovação da Assembléia Legislativa, o Pro(;u-
radar-Geral do Estado, os Juizes e Auditores do Tribunal de Contas,
os membros do Conselho Estadual de Educação, os Prefeitos da Ca-
pilal e dos :\Iunicípios eonsidemdos eslâncias hidrominerais, o In-
terventor em :\Iunidpio c, quando determinado em lei, outros sen'i-
dores;

h) com prévia aprovaçiio do Presidente da Hepública, os Pre-
feitos dos :\Iunieípios declarados de interêsse para a segurança na-
cional;

VIII - nomear, remo,'er e promo,'er os Magistrados, com pré-
via indicação do Tribunal de .Justiça;

IX - fundamenlal' os projetos de lei que remeter à Assembléia
Legislativa;

l
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x - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedindo
decretos e regulamentos para sua fiel execução;

XI - vetar proposições de lei;
XII - remeter mensagem à Assembléia, na reulllao inaugural

da sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as
providências que julgar necessárias;

XIII - pl'estar, anualmen te, à Assembléia, dentro de 90 (no-
venta) dias após a abertura da sessão legislativa, as contas da ad-
ministração relativas ao exercício anterior;

XIV - eelebrar, ad referendum da Assembléia Legislativa,
ecnvênios com entidades de di reito público ou privado;

XV - eontraÍl' empréslimos externos ou internos e fazer ope-
rações ou acôrdos externos de qualquer nalUl'eza, após autorização
da Assembléia Legislativa, obsel'\'ado o disposto no item IV do ar-
ligo 42 da Constituição Federal;

XVI - convocar, extraordinàriamente, a Assembléia Legisla-
tiva;

XVII - elabora!' leis delegadas;
XVIII - decretar e executar a intervenção em :\lunicípios;
XIX - solicitar a in lel'\'enção federal.

SEÇÃO III

Da Responsabilidade do Governador

Art. 77 - O Governador será submetido a processo e julga-
mento:

I - peranle a Assembléia Legislativa, nos crimes de responsa-
bilidade que lhe forem imputados;

11 - perante o Tribunal de Justiça, nos crimes comuns, res-
salvado o disposto no ~ 2," do artigo 129 da Constituição Federal.

S 1." - Declarada pl'Ocl'den te a acusação, nos têl'llloS do item
n," XII do al'ligo 31 desta Constituição, o Governador ficará suspen-
so de suas funções.

~ 2," - Se, decolTiuo o prazo de liU (sessenta) dias, o julga-
mento .não esth'er concluído, será arquivado o processo,

SEÇ.~O IV

Dos Secretários de Estado

Ar!. 78 - Os Secretários de Estado serão escolhidos entre
brasileiros maiores ue 21 (vinte e um) anos, no exercício dos direi-
tos políticos,



- 32-

Art. 79 - Além das atribuições especificadas em lei, compe-
Li rá ao Secretário:

exercer a orientação, coordenação e superYlsao dos ór-
gãos e das entidades administrativas vinculadas fi Secretaria;

II - praticar os atos pertinentes às atrihuições que lhe forem
outorgadas ou delegados pelo Governador;

UI -- referendar os atos e decretos assinados pelo Governa-
dor;

IV - expedir instruções e outros atos necessários à execução
de leis, decretos e regulamentos;

V - apresentar ao Governador, no primeil'o trimestre de ca-
da ano, I'elatório dos serdços a seu c:u'go;

VI - prestar à Assembléia Legislativa, por intermédio do Go-
vCI'nadOl', as informaçi5es solicitadas sôhre assuntos concernentes fi
Secretaria;

VII - comparecer ú Assembléia Legislativa, nos casos e para
os fins predstos nesta Co.nstituição.

Art. 80 -- Secretádos de Estado, nos crimes comuns e nos
de responsabilidade, sel'ão processados e julgados pelo Trihunal de
.Justi~'a e, oos conexos com os do Governador, pelos órgãos com-
petentes para o processo e julgamento dêste, ressalvado o disposto
no ~ 2,9 do al'tigo 129 da Constituição Federal.

Art. 81 - Aplicam-se aos Secretários de Estado, no que cou-
heI', os imperIimentos r('lativos aos Deputados.

SEÇÃO V

Da Segurança Pública

Art. R2 - A Secretaria da Se[!urança Pública é responsin'el
pela preservação e manutenção, em todo o Estado, da ordem pública
e segurança interna, por meio da Policia Civil e Polícia Militar.

Art. 83 - Para o cumprimento de suas finalidades, integram a
Secretaria ria Segurança Pública, subordinadas ao respectivo Secre-
tário:

I - a Polícia Cidl, que lhe é subordinada administrativa e
funcionalmente;

TI - a Polícia ~liIitar, com subordinação operacional.

Ar!. 84 Compete à Policia Civil, organizada de acôrdo com
us principios de hierarquia e disciplina; entre outras atl'ibuições fi-
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xadas em lei, preservar a ordem pública e apurar as infrações penais
ocorridas no território do Estado, respeitada a competência da
União.

Art. 85 - A Policia Civil sení estruturana em carreira, obser-
vando-se o acesso por merecimento e antigüidade, na forma da lei.

~ 1.9 - Os cargos de carreira de Delegados de Polícia serão
providos po baeharel em direito, processando-se o ingresso na clas-
se inicial, conformc se dispuser na legislação especifica.

~ 2,9 - Poderão ser designados' delegados especiais os dele-
gados de c:lITeira aposentados e os oficiais da Polícia Militar da
ativa, da reser\':1 ou reformados, na forma da lei.

Art. 86 - A Polícia i\li1itar, instituída para n manutenção dn
ordem pública no Estado, e o seu Corpo de Bombeiros são consi-
derados fôrçns auxiliares, reservn do Exército, não podendo seus
postos ou graduações ter remuneração superior à fixada para os
postos e graduaçõcs correspondentes no Exército, exccção feita para
cabos e soldados.

Parágr:lfo únÍC'o - Os dircitos, os de\"er~:s c \"PJl1agens do pes-
soal da Polícia MilHar e seu Corpo de Bombeiros, hem como os li-
mites de idade e outras condições de tl'Unsferência para a inati-
vidade, serão fixados em estatuto próprio, obedecida a legislação
fedcral aplicável.

Art. 8i - Compete à Polícia Militar:

1 - executar, eom exclusividade, ressah'adas as missões pe-
culiar'es das Fôrças Armadas, o policiamento ostensivo, fnrdada, pla-
nejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de asscgurar
o cumprimento da lei, a manutcnçâo dn ordem pública e o exercício
dos podêres constituídos;

II - atuar de maneira preventiva, como fôrça de tlissuasão,
em locais ou áreas específicas, onde se presuma seI' possível a per-
turbação da ordem;

III - atuar de maneira I'cpressiva, cm caso de perturbação da
ordem, precedendo o eventual emprêgo das Fôrças Armadas;

IV - atender à convocação do Govêrno Federal, em caso de
;(ueITa externa, ou para prevenir ou reprimir grave subversão da
ordem ou ameaça de sua irrupção subordinando-se ao Comando da
Hegião :\Iilitar, para cmprêgo em suas atribuições específicas de
Policia :\Iilitar c como participantl: da defesa territorial.
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SEÇÃO VI

Do Ministério Público

Ar!. 88 - O l\!inistério Público Estadual é exercido:

I - pelo Procurador-Geral do Estado, Chefe do Ministério
Público Estadual, nomeado, em comissão, pelo Governador, entre Pro-
curadores do Estado, com prévia aprovação da Assembléia Legislati-
va;

II - pelos Procuradores do Estado que compõem o Conselho
Superior do i\linistério Público, sob a presidência do Procul'ador-
Geral;

lI! pelos Promotores de Justiça que exercerão também as
funções de Curadoria.

Parágrafo único - A lei poderá criar outros órgãos com fun-
ções auxiliares e de substituição limitada, sob estatuto próprio c
investidura temporária.

Art. 89 - A lei organizará o l\linistério Público Estadual em
carreira, fixando-lhe as atribuições.

S 1.. - O i\linistério Público, junto ao Tribunal de Contas, po-
derá ter organização própria.

S 2.• - O ingresso nos eargos iniciais (Ie carreira dependerá
de concurso público de provas e títulos, e a indicação de candidalos
à nomeação far-se-á, sempre que possível, em lista tríplice.

S 3.• - O concurso será realizado pelo Conselho SupeI'Íor do
l\linistério Público, com a participação do Conselho Seccional da Or-
dem dos A(h'ogados do Brasil, na forma da lei.

S 4 .• - A promoção far-se-á. de entrância a entrância, por an-
tigüidade e merecimento, alternadamente, na forma da lei.

S 5.• - O acesso ao cargo de Procurador do Estado dar-se-á
por antigüidade e merecimento, alternadamente, na forma da lei.

S fi .• - As atribuições processuais cometidas à Procuradoria-
Geral serão exercidas pelo Procurador-Geral do Estado e pelos Pro-
curadores do Eslado, sendo privativas do primeiro as que devam ser
exercidas perante o Tribunal Pleno e as demais que a lei definir.

S 7" -- Os membros do l\linistéI'Ío Público Estadual poderão
exercer as atribuições do Ministério Público da União que lhes forem
delegadas em Ici federal, ou resultarem de convênios.

S 8.• - No conflito de atribuições confeI'Ídas ao mesmo órgão,
inclusive as decorrentes de repI'esentação, assistência ou patrocinio
legal, e as resultantes de déle:~ação ou convênio, a lei regulará qual

--------
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deva ser, prioritàriamente, exercida pelo titular, alendida a preva-
lt~ncia, sucessivamente, dos interêsses da Justiça criminal, dos inle-
risses inslitucionais sôbre os individuais e, entre êstes, dos da par-
te menos protegida.

Ar\. 90 - Após 2 (dois) anos de exercício, não poderão os
membros do l\linistério Público ser demitidos, senão por senlença
judicial, ou em virtude de processo administrativo em que se lhes
faculte ampla defesa, nem remoddos, a não ser mediante represen-
tação do Procurador-Genti, com fundamento em conveniência do
serviço.

Arl. !lI - I~ vedado aos membros do Min istério Público, sob
pcna de perda do cargo, exercer atividade político-partidária e a(l-
vocacia.

Parágrafo único - l'\ão se compreendem na proibição:

I -- o desempenho de representação judicial de entidade de
direito público ou de assistência;

II - o patrocínio ofieíal por encargo de lei ou delegação.

Art. !):! - A e!assific<lção dos l'romoto,'es de Justiça obede-
cerá ú da cntrância da comarca em que estivercm providos, não
se.ndo afetada em decorrência da alteração ulterior desta.

Parágrafo único - Quando na função de Curador, o Promolor
de Justiça não perderá a categoria da respectiva entrância.

Art. !l3 - Os vencimentos dos Promotores de Justiça serão
fixados por diferença não excedente de 15% (quinze por ccnto) ele
uma para outra entrância, atribuindO-se aos da ent"ância mais ele-
vada não menos de 3/4 (três quartos) dos vencimentos do Proeura-
1100'-Geral do Estado.

Ar\. 94 - A lei dr organização rio l\Iinistério Público disporá
sôbre os servi<:os da Procuradoria-Geral e o respectivo quadro de
pcssoal, hem como sôbl'e a mo\"Ímentação das vcrbas consignadas ao
Ministério Público.

Arl. !l5 - O :\linislério Público, junto à .Justiça l\lilitar, será
regulado em lei especial.

ê Lv - Serdrá, junlo ao Tribunal de Justiça l\lilitar, um Pro-
curador, de livre ,nomeação do Governador, dentre bacharéis de Di-
n~ito, com 5 (cinco) anos de prálica forense, no mínimo.

S 2.V - Aplica-se aus membros do Ministério Público, junto li
Justiça l\IiliLar, o disposto nesta St:ção, no que couber.
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SEÇÃO VII

])os Servidores PlÍblico,ç

Art. 90 - Os cargos públicos serão acessíveis a todos os bra-
sileiros que preencherem os requisitos cstabelecidos em lei.

S 19 - A primeira investidura em cargo público dependerá
de aprovação préYia em concurso público de pro\'as ou de provas
c títulos, salvo os casos indicados em lei.

ê 2.9 -- A nomeação de candidato aprovado obedecerá à or-
dem de classificação.

S 3.9 - Prescindirá de concurso a nomeação para cargos em
comissão, declarados, em lei, de livre nomeação e exoneração.

Art. 97 - A validade dos concursos públicos se prorrogará até
que se completem as nomeaçõf>s dos candidatos nêles classificados, em
número corrcs:)ondente ao das vagas a serem preenchid3s na épo-
ca da sua realização.

X Art. 98 - O Estado assegurará ao funcionário os seguintes
direitos, além de outros que, ,nos têrmos da lei, visem à melhoria
de sua condição f,ocial e à produtividade do serviço público:

I - estabilidade, após 2 (dois) anos de cxercicio, quando no-
meado por concurso;

11 - disponibilidade I'emunerada, nos casos de extinção do
cargo ou declaração de sua desnecessidade pelo Podei' Executivo,
até o aproveitamento em cargo equivalente, quando estável;

111 - promoção;
IV - férias anuais c férias-pr(:mio remuneradas;

V - I"ctribuição nunca i.nferior às necessidades de ;,ubsist('n-
cia;

VI - abono de familia;
VII - adicionais por tempo de serviço;

VIII - bólsa de estudo, inclusive para dependentes, em esta-
JJelecimentos de ensino secundál'io, segundo o que fór estabelecido
pelo Conselho Est:.:dual de Educação, com prioridade para quem
tiver insufieiência de recursos;

IX - assistência e preYielêneia sociais.

Art. 99 - É vedada a acumulação remlUlcrada de cargos e
funções públicas, exceto:

I - a de juiz com um cargo de professor;
11 - a de dois cargos ele profc~sor;

F
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III - a ele um cargo de profeSSai" com outro técnico ou cien-
tírico;

IV - a de dois car;.(os prív~\tivos de médico.

S 1.9 - Em qualquer dos casos, a acumuhção somente ser:l
permitida quando houver correlação de matérias c compatibilídade
de horários.

S 2." - A proibição elc acumuhtr eslt'nder-se-á a cargos, fun-
ções ou empregos em autarquiHs, em[Jr(sas públieas c sociedades de
economia mista, criadas POI" lei.

S 3." - Poderiio ser estabelecidas, no interC'sse do serviço
público, outras exceções ú proibição de acumular, nos têrmos da
lei complementar federal.

!i ,1.9 - A proibição de acumular prov~n tos não se aplicará
aos aposentados quanto:

a) ao exerCÍcio de mandato eletivo;
b) ao exerCÍcio de um cargo em comiss£io;

c) a contrato para prestaçiio de serviços técnicos ou espe-
cialízados.

Art. IDO - lO; vedada a participaçiio de servidores públicos no
prodUlo da arrecadação de tl'ibutos e multas, inclusive da dívida
ativa.

Art. lUl - Os servidores do Estado não poderão perceber
remuneração que exceda os limites estabelecidos em lei fedeml.

Art. 102 - A demissão de funcionál'io dependerú:

I - de sentença judiciária, se vitalício;

11 - de sentença judiciária ou processo administrativo em
que lhe seja asseguI'ada ampla defesa, se estável.

Parágrafo único - Invalída~la por sentença a demissão, o fun-
l'Íonário será reint('grado no cargo, e quem o csth"er ocupando será
exonerado ou, se fór o caso, reconduzido ao cargo anterior, s('m
dil'eito a indenização.

ArL 103 - A aposentadoria verificar-se-á:

[ - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade:

a) com vencimentos integrais, desde que o funcionúrio conte,
no mínimo, 35 (trinla e cinco) anos de serviço, se do sexo masculi-
no, ou 30 (tl'inta) anos, se do sexo feminino;

b) eom vencimentos proporcionais, quando o funcionúl'io
contar menos tempo;



- 38

IT - voluntàriamente, com vencimentos integrais, (Iesde que
o funcionário conte, .no minimo, 35 (trinta e cinco) anos de serviço,
se do sexo masculino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo feminino;

III - por invalidez, com vencimentos integrais, quando o fun-
cionál'io sofl'el' acidente em serdço, moléstia profissio.nal ou doença
grave, contagiosa ou incur:'1vel, especificada em lei.

Parágrafo único - Aos proventos dos funcionários inativos
aplicar-se-ão as seguintes normas:

a) sel'ão, permanentemente, equiparados e igualados aos dos
funcionários em atividade no cargo ou função cOlTesponden!c ao da
aposentadoria;

b) serão revistos sempre que, por motivos de alteração do
poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos fun-
cionários em atividade;

c) não poderão exceder, em caso algum, a remuneração per-
cebida pelos funcionários em atividade.

Art. 104 - O tempo de serviço público federal, estadual ou
municipal será computado integralmente para os efeitos de aposen-
tadoria e disponibilidade, na forma da lei.

Parágrafo único - Entende-se também como tempo de ser-
viço público estadual, para os efeitos dêste artigo, aquêle prestado
às Sociedades de Economia l\Iista, sob qualquer regime jurídico.

Ar!. 105 - As exceções às regras estabelecidas quanto a tem-
po e natureza de serviço para aposentadoria, reforma, transferência
para a inatividade e disponibilidade decOITel'ão do disposto em
lei complementar federal.

Ar!. 106 - O funcionário público investido em mandato ele-
tivo, salvo o mandato gratuito de vereador, ficará afastado do exer-
cício de seu cargo e sàmente por antigüidade será promovido.

~ L" - O periodo de exerCÍcio de mandato será contado como
tempo de serviço apenas para efeito de promoção por antigüidade
e aposentadoria.

~ 2,. - A lei poderá estabelecei' outros impedimentos para o
funcionário candidato a mandato eletivo, diplomado para exercê-lo
ou já em seu exercício.

~ 3,. - O servidor público, investido em mandato gratuito de
vcreador, fará jus à percepção de vencimentos e vantagens de seu
cargo nos dias em que comparecer às reuniões da Câmara.

Ar!. 107 - Assegurar-se-á ao servidor, quando no exercício
de mandato de Prefeito Municipal, o direito de optar pelos venci-
mentos e vantagens de seu cargo.

-

l
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Ar!. 108 - :\'enhum funcionário poderá ser transferido ou
rCl1loYido c:r-of{icio para cargo ou função que deva exercer fora da
localidade de sua residência, .no período de 6 (seis) meses anteriores
e no de 3 (três) meses posteriores às eleições.

Ar!. 109 - A lei disporá sôbre o regime jurídico dos servi-
dores, admitidos cm caráter temporário ou contratados para funçiies
de natureza téc.n iCÇl especializada.

Ar!. 110 - As pessoas jurídicas de direito público responde-
rão pelos danos que seus servidores, nesta qualidade, causarem a
terceiros.

Parúgrafo único - Caberú ação regressi"a contra o scnidor
responsável, nos casos de culpa ou dolo.

Art. 111 - O disposto nesta Scção aplica-se aos servidores
cios três Podêres do Estado e aos dos Municípios.

S 1.9 - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário .não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.

S 2." - Respeitado o disposto no parúgrafo anterior, é vedada
a vinculação ou equipamção de qualquer natUI'eza para o efeito de
remuneração do pessoal do serviço público.

~ 3." - Aplicam-se, no que couber, aos servidores da Assem.
bléia Legislativa e dos Tribunais Estaduais, bem como aos das Câ-
maras Municipais, os sistemas de classificação e .niveis de venci-
mentos dos cargos do serviço civil do respectivo Poder Executivo.

~ 4 .• - A Assembléia Legislativa, os Tribunais Estaduais e
a, Câmaras Municipais sàmente poderão admitir servidores median-
te concurso de provas ou de provas e títulos, após a criação dos car-
gos respectivos através de lei votada em 2 (dois) tumos, com inter-
valo mínimo de 48 (quarenta e oito} horas entre êles, e aprovada
pela maioria absoluta dos membros das casas legislativas competen-
tes.

ê 5." - Aos pI'Ojetos de lei de que trata o parágrafo anterior
sàmente serão admitidas emendas que, de qualquer forma, aumentem
as despesas ou o número de cargos previstos, quando assinadas pela
metade, 110 mínimo, dos membros das respectivas casas legislativas.

Ar!. 112 - O Poder Executivo manterá, na forma da lei, um
Conselho de Administração do Pessoal para decidir sôbre reclama-
Ções dos servidores do Estado, contra atos que afetem interêsses ou
direitos funcionais.

~ 1.. - As decisões do Conselho serão sempre recorI'Íveis pa-
ra o Govemador do Estado.
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ê 2,. - O Conselho será composto de 7 (sete) membros, 2
(dois) dos quais serão escolhidos entre servidores do Estado,

SEÇÃO VIII

Da Região Administrativa

Art, 113 - O Estado poderá criar, em determinada área de
seu território, Região Administrativa,

Al't, 114 - A Região Administrativa será organizada em de-
CI"eto do Governador do Estado, ouvido o órgão estadual de plane-
jamen to, e nêle se determinarão o território, as bases da coordenação
regional dos serviços públicos c a respectiva sede, além de outras
pI'Ovidências,

ê L" - O Administrador da Região e seus auxiliares diretos
sl'rão nomeados, em comissão, pelo Governador do Estado,

li 2," - O Conselho da Região terá representantes eleitos pelos
Prefeitos e Vereadores do respectivo território, além de membros no-
meados pelo Governador do Estado, cabendo-lhe debater, apresentar
sugestões e fiscalizar as atividades da administração regional,

Art, 115 - A Região Administrativa, após 3 (três) anos de
funcionamento, podel'á ser organizada em lei, de iniciativa do Go-
vcmador do Estado, mantido sempre o principio da nomeação, em
comissão, do Administrador e de seus auxiliares.

CAPíTULO VII

Do Poder Judiciário

SEÇAO I

Disposições Preliminares

Art. 116 - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes
órgãos:

I - Tribunal de Justiça;
II - Tribunal de Alçada;
lU - .Juizes de Direito;
IV - Tribunal do Júri;
V - Juizes de Paz;

VI - Tribunal e Conselhos de Justiça l\!ilitar,

-
- -tl-

Parágrafo único - A lei poderá criar, mediante proposta rio
Tribunal de Justiça:

a) tribunais inferiores de segunda instância, cuja competên-
da seja determinada pelo valor limitado das causas, pela natul'l'za
delas ou por ambos os critérios;

I,) juízes togados com investidura temporária que tenham
competência para julgamento de causas de pequeno valor e atribuição
dI' substituir juizes vitalicios,

Art. 117 - Os magistrados, salvo restrição constitucional, go-
zariio das seguintes gal'antias:

I - dtaliciedade, co,nsistente em não perdel' o cargo, senão por
sen tença judiciária;

11 - inamovibilidade, excelo por motivo de interêsse público;

III - irredutibilidade de vencime.ntos, sujeitos, entretanto,
aos impostos gerais, inclusive o de renda, e aos impostos extraordi-
nários.

S L" - A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta)
ano,,; de idade ou por invalidez comprovada c facultativa após 30
(lrinta) anos de serviço público, em qualquer dêsses casos eom \'en-
cimentos integrais,

S 2." - O Tribunal de .Justiça poderá, por motivo de interl'sse
público, em escrutinio secreto e com o voto de 2/3 (dois terços) de
seus membros efetivos, determinar a remoção ou a disponibilidade
de magistrado de categoria inferior, com vencimentos proporcionais
ao tempo de serviço, assegurando-lhe defesa.

ê 3." - O Tribunal poderá pI"oceder na forma prevista no
parágrafo antel"iOI' em relação a qualquer de seus membros.

S 4," - Se em disponibilidade não decorrente do disposto nos
SS 2," e 3." dêste artigo ou no al'tigo 181 da Constituição Federal, o
magistrado poderá aposentar-se de conformidade com a lei espe-
cífica,

AI't. 118 - É \'edado ao magistrado, sob pena de perda do
cargo judiciário:

I - eXerCei", ainda que em disponibilidade, qualquer outra
função pública, salvo um cargo de magistério;

II - receber, a qualquer titulo, percentage.ns nos processos
sujeitos a seu despacho e julgamento;

111 - exercer atividade político-partidária.

Art. 119 - Compete aos Tribunais de superior instância:
I - eleger os Presiden tes e demais titulares de sua direção;
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II - elaborar seus regimentos internos e organizar os servi-
ços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da lei j

III - propor ú Assembléia Legislativa a criação ou a extinção
de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;

IV - conceder licença e férias a seus membros, bem como
aos magistmdos e serventuários imediatamente subordinados.

Art, 120 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato do Poder Público,

Art. 121 - Os pagamentos devidos pela Fazenda estadual
ou municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem
de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamen-
tárias e nos créditos extra-orçamentários abel'tos para êsse fim,

~ L" - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades
de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos
cc,nstantes de precatóI'ios judiciários, apresentados até L" (primei-
ro) de julho,

~ 2,. - As dotações orç~amentárias c os créditos abertos serão
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias res-
pectivas à repartição competente,

~ 3.• - Caberá ao Presidente do Tribunal que proferir a de-
cisão exeqüenda determinar o pagamento, segundo as possibilidades
do depósito, e, a requerimento do credor preterido .nos seus direitos
de precedência, ouvido o Procurador-Geral do Estado, autorizar o
seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito,

SEÇÃO II

Do Tribunal de Justiça

Art. 122 - O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e ju-
risdição em todo o Estado, compor-se-á de 27 (vinte e sete) Desem-
bargadores, entre os quais serão escolhidos o Presidente, o Vice-Pre-
sidente e o Con'egedor,

Parágmfo único Só mediante proposta do Tribunal poderá
ser alterado o número de seus membros,

Art. 123 - Na composição do Tribunal de Justiça, 115 (um
quinto) dos lugares será pl'eenchido por advogados em efetivo exeI'-
cÍcio da profissão e por membros do Ministério Público, todos de
notório merecimento e idoneidade moral, com 10 (dez) anos, pelo
menos, de prática forense,

F
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li L" - Quer a nomeação de advogado, quer a de membro
do :\Iinistério Público dependerão de lista triplice, constituícla só cle
advogados ou só de membros do Ministério Público.

li 2,. - No Tribunal de Justiça, à classe dos advogados serão'
reservados tantos lugares quantos sejam os destinados à classe do
l\linistério Público c, se fôr impar o número de lugares, um dêstes
será especialmente designado para ser preenchido, alter.nadamente,
ora por uma classe, ora por outra,

Art, 124 - Compete, privativamente, ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, ressalvadas as atribuições da Justiça
Eleitoral e da Justiça Militar, na forma da Constituição Fedeml:

a) nos crimes comuns, o Governadol', o Vice-GovernadO!' c os
Deputados Estaduais;

b) nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os Secretá-
rios de Estado, os membros do :'IIinistél'io Público, os Juízes do Tri-
Imnal de Alç'ada e os Juizes de inferior instância;

II - propor ú Assembléia Legislativa a fixação dos vencimen-
tos da magistratura;

Pf. - !'PIllctCI' ao Governadm' do Estado a lista tríplicp ,.."
indicação por antigüidade, pam efeito de nomeação, remoção, pro-
moção ou acesso de magistrado;

IV - dispor, em resolução, pela maioI'Ía absoluta de seus
membros, sôbre a divisão e a organização judiciária, cuja alteração
sÓlllente poderá ser feita de 5 (cinco) em 5 (cinco) anos,

Parágrafo único - Os encargos financeiros decorrentes das
I'(:soluç'ões lllencion'H!as no item IV dês te artigo ficarão sujeitos a au-
torização orç'alllentária, se fôr o caso, na forma do artigo 43, item.lI,

Ar!. 125 - O Tribunal de Justiça poderá criar em resolução,
como seu órgão auxiliar, o Conselho Superior da Magistratura, com a
composição e as atribuições fixadas na organização judiciária do
Estado,

Parágrafo único - As atribuições e o funcio.namento do Con-
selho serão regulados na resolução de organização judiciária,

Alt, 126 - A Corregedoria de Justiça, com funções adminis-
tratÍ\'as de fiscalização e disciplina, terá suas atribuições reguladas
n:\ I'esolução de organização judiciária,

___________________l _
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SEÇÃO lI!

Do Tribunal de Alçada

AI'L. 127 - O Tribunal de Alçada, com sede na Capital e ju-
risdição em todo o Estado, compol'-se-á de 9 (nove) juízes, enlre os
quaís serão escolhídos o Presidente e o Více-Presidente.

Parágrafo únieo - Só mediante proposta do Tribunal de Jus-
liça poderá ser alterado o número de seus juízes.

Art. 128 - Na composição do Tribunal de Alçada, 1/5 (um
quinto) dos lugares será preenchido por advogados em efetivo exer-
cício da profissão e por membros do Ministério Público, todos de
notório merecimento e idoneidade moral, com 10 (dez) anos, pelo
menos, de prática forense.

Parágrafo único - O preenchimento dos lugares, reservados
a advogados ou a membros do Ministério Público, obedecerá às mes-
mas regras estabelecidas para o Tribunal de Justiça.

SEÇÃO IV

Dos Juizes

Art. 129 - O i.ngresso na magistratura de carreira dependerá
de l~oncurso público de provas e títulos, e a indicação de candidatos à
nomeação far-se-á, sempre que possível, em lista tríplice.

Parágrafo único - O concurso será realizado pelo Tribunal
(\l- Justiça, com a participação do Conselho Seecional da Ordem dos
Advogados do Brasil.

ArL. 130 - A promoção de juízes far-se-á, de entrância a en-
trância, por antigüidade e merecimento, alternadamente, observa-
das as seguintes normas:

I - a antigüidade apurar-se-á na entrância, e o Tribunal de
Justiça só poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto da maioria de
seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a indieação;

11 - o merecimento apurar-se-á, sempre que possível, em lista
lríplice.

Parágrafo único - Somente após 3 (três) anos de exerCÍcio na
respectiva entrância, poderá o juiz ser promovido, salvo se não hou-
ver, com tal requisito, quem aeeite o lugar vago.

Art. 131 - O preenchimento do cargo de Juiz de Direito
Subslituto de Segunda Instância far-se-à:

45 -

I - alravés de remoção, mediante lista triplice de nomes es-
colhidos entre os Juizes de Direito da mais alta entrância;

11 - através de promoção, somente no caso de não haver can-
didato a remoção.

Art. 132 - O acesso de juízes ao Tribunal de Alçada dar-se-á
por antigüidade e merecimento, alternadamente, observadas as se-
guintes normas:

I - a antigüidade apurar-se-á na mais alta entrância, nesta in-
cluídos os Juízes de Direito Substitutos de Segunda Instância, e o Tri-
bunal de Justiça só poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto da
maioria absoluta de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se
a indicação;

11 - o merecimento apurar-se-á em lista tríplice de nomes
escolhidos entTe os Juizes de Direito de qualquer entrância.

Parágrafo único - O juiz que tiver acesso ao Tribunal de Al-
çada mantel'á sua posição na lista de antigüidade para o Tribunal de
Justiça.

Art. 133 - O acesso ao Tribunal de Justiça dar-se-á por anti-
güidade e merecimento, alternadamente, observadas as seguintes nor-
mas:

1 - a antigüidade apurar-se-á na mais alta enlrância e o Tri-
bunal só poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto ria maioria ah-
soluta de seus membros, repelindo-se a votação até fixar-se a indi.
cação;

11 - o merecimento apurar-se-á em lista tríplice de nomes
escolhidos entre os Juízes de Direito de qualquer entrância.

Parágrafo único - Para efeito de acesso, a mais alta entrân-
cia abrange também os Juízes Substitutos de Segunda Instância c
os .Juizes do Tribunal de Alçada.

Art. 134 - A classificação dos juízes obedecerá à da entrân-
cia em que estiverem providos, não sendo afetada em decorrência
da alteração ulterior desta.

Art. 135 - Em caso de mudança da sede do juízo, será fa-
cultado a seu titular remover-se para a nova sede ou para comarca
de igual entrância, ou obter disponibilidade com vencimentos inte-
gl'ais.

Art. 136 - Os vencimentos dos Juízes de Direito serão fixa-
dos COI11 diferença não excedente a 15% (quinze por cento) de uma
para outra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada
não menos de 3/4 (três quartos) dos vencimentos dos Desembargado-
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res e não podendo nenhum magistl'ado perceber mensalmente impor-
t5ncia lotaI superior ao limite máximo estabelecido em lei federal.

Ar!. 137 - Os .Juizes de Paz temporários terão competê.ncia
para habilitação e celebração de casamentos, bem como outros atos
previstos em lei, com atribuição judiciária de substituição, exceto
para julgamentos finais ou irrecorríveis.

Pm'ágrafo único - A Lei dispol'~1 sôbre a nomeação do .Juiz
de Paz.

SEÇAO V

Do Tribunal do Júri

Arl. 138 - O Tribunal do Júri, de composição, organização
e competência estabelecidas em Ici federal, terá funcio.namento nas
'«'des das comarcas.

SEÇAO VI

Da Justiça Militar

Art. 139 - A Justiça Militar estadual, constituida pelos Con-
selhos de Justiça, como órgãos de primeira instância, e pelo Tri-
bunal de Justiça Militar, como órgão de segunda instância, terá sede,
organização e competência estabelecidas na resolução de organi-
zação judiciária, obsl'rvada a legislação fedeml.

I'arágrdo único - Os juizes ';0 Tribunal de .Justi~'a .\lilitar
terão vencimentos, direitos, garantías, prerrogativas e impedimentos
iguais aos des juízes do Tribunal de Alçada.

CAPíTULO VIII

Da Organização do Município

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 140 - Os municípios são unidades territoriais com au.
tonomia assegurada pela Constituição Federal e se organizarão de
acôrdo com lei complementar estadual.

Parágrafo único - O Distrito é unidade do Município.

Art. 141 - A sede do Município dá-lhe o nome e tem a ca-
tegoria de Cidade. O Distrito designar-se-á pelo nome da respectiva
scdl' que lerá a categoria de Vila.

-
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Parágrafo único - Os topônimos que contarem mais de 15
(quinze) anos só poderão ser alterados mediante lei estadual votada
por maioria absoluta, precedida de resolução aprovada por 2/3 (dois
terços) dos membros da Câmara Municipal e de consulta prévia li
população interessada.

Art. 142 - Além dos requisitos estabelecidos na lei comple-
mentar federal, são condições essenciais para a criação do municí-
pio a existência, na sede, de:

I - 400 (quatrocentas) moradias, pelo menos;
II - edifícios com capacidade e condições para o Govêrno

Municipal, escola pública, pôsto sanitário, matadouro, culto religioso,
bem como cemitério.

~ 1.' - A prova dos requisitos enumerados neste artigo far-
-se-á pelo processo estabelecido na lei complementar estadual.

~ 2.' .- Satisfeitos os requisitos, é obrigatória a criação do
Município, respeitadas as condições de sobrevivência do Município
remanescente.

Art. 143 - O Município nôvo será solenemente instalado na
primeira reunião da Câmara Municipal, a realizar-se nos 60 (sessen-
ta) dias seguintes à diplomação do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores.

Parágrafo único - Os mandatos eletivos da primeira adminis-
tração coincidem com os demais, observada a legislação federal.

Art. 144 - Por voto da maioria absoluta das respectivas Câ-
maras e consulta prévia às populações diretamente interessadas, na
forma da lei complementar estadual, poderão os Municípios modifi-
car os seus limites, mediante acôrdo aprovado em resolução da As-
sembléia Legislativa.

Art. 145 - É facultado ao l\Iunicípio, pelo voto de 2/3 (doÍ:!
terços) dos membros da Câmara, requerer à Assembléia Legislativa
sua anexação a outro.

~ 1.' - A Assembléia Legislativa, depois de ouvir, em con-
sulta prévia, os órgãos públicos locais e as populações diretamente
interessadas, na forma da lei complementar estadual, determinará
a inclusão do pedido no projeto de revisão administrativa do Estado.

~ 2.' - A lei complementar estadual disciplinará outros casos
de extinção do Município.

Art. 146 - Os Municípios poderão associar-se, mediante con-
vênios, para explorar, sob planejamento, os serviços de interêsse co-
mum, de forma permanente ou transitória, na forma da lei comple-
mentar de organização municipal.
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Ar1. 147 - Nas hipóteses de criação, alteração de divisas e
extinção de Municípios, a lei complementar estadual regulará o des-
tino dos bens públicos existentes nas respectivas áreas e disporá
sôbre os direitos e obrigações a elas relativas.

Ar1. 148 - É vedado ao Município, além do que dispõe a Cons-
tituição Federal:

I - remunerar, ainda que temporàriamente, servidor federal
ou estadual, exceto quando existir acôrdo ou convênio com a União,
com o Estado ou com outra entidade;

II - contrair empréstimos externos e reaHzar operações e
acôrdos da mesma natureza, sem prévia autorização do Senado Fe-
deral e parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado;

In - estabelecer incompatibilidade de parentesco para o
exercício da vereança.

Ar1. 149 - O Estado prestará assistência técnico-administra-
tiva ao Município que a solicitar.

Ar1. 150 - As condições para a criação do Distrito e do Sub-
distrito serão fixadas na lei complementar estadual.

Ar1. 151 - O Governador do Estado, dentro de 10 (dez) dias
da publicação (la lei, dará ciência, dos Municípios, Distritos c Sub-
distritos que tenham sido criados, à .Justiça Eleitoral.

SEÇÃO II

Da Câmara Municipal
l"~ .

Ar1. 152 - A administração do Município, em sua função de-
liberativa, compete à Câmara Municipal.

Parágl'afo único - O número de Vereadores será ímpar, limi-
tado o mínimo a 9 (nove) e o máximo a 21 (vinte e um), guardando'
-se proporcionalidade com o eleitorado do Município.

Arl. 153 - São condições dc elegibilidade para Vereador:

I - ser brasileiro;
II - estar no exercicio dos direitos políticos;
III - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Ali. 154 - A Câmara Municipal reunir-se-á na sede do Mu-
nicípio, pelo menos por 3 ([rês) períodos, ordinàriamcntc, durante
o ano.

S 1.. - :\0 primeil'C' pe1'Íouo que se realizará até o dia 5
(cinco) de março, elegerá a Mesa e constituirá as Comissões; no
segunll0, apreciará as contas do Prefeito, após receber o parecer pré-
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vio do Tribunal de Contas do Estado; e, no terceiro, que se iniciarâ
na última quinzena de setembro, votará o orçamento até o dia 30
(trinta) de novembro.

~ 2." - Reunir-se-á a Câmara, extraordinàriamente, quando
convocada, com prévia declaração de motivos, pelo seu Presidente,
pelo Prefeito, ou por 1/3 (um têrço) dos vereadores.

Ar1. 155 - A l\Iesa da Câmara será eleita, anualmente, na
instalação do primeiro periodo de reuniões, por voto secreto.

~ L" - Enquanto não fôr eleito o nôvo Presidente, os traba-
lhos da Câmara serão dirigidos pela Mesa da Sessão Legislativa an-
terior.

~ 2.• - No primeiro ano de cada legislatura, a posse dos ve-
readores e a eleição dos membros da Mesa dar-se-ão perante o Juiz
de Direito.

~ 3." - No caso de vacância de todos os cargos da Mesa, o
vereador mais idoso assumirá a Presidência até nova eleição, a qual
se realizará dentro de 30 (trinta) dias, a contar da vacância.

Art. 156 - Serão remunerados os vereadores da Capital e
dos Municípios com população superior a 200.000 (duzentos mil)
habitantes, dentro dos limites e critérios fixados na lei complementar
federal.

Art. 157 -Os vereadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar e manter contrato com emprêsas concessionárias
til' serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a
cI:iusulas uniformes;

b) aceitar cargo, função, emprêgo ou comissão nas mencio-
nada!> emprêsas;

II - desde a posse:

a) ser proprietários, diretores ou conselheiros de emprê~,l
que goze de favor do Município ou que com êste mantenha contl';lto
de qualquer natureza;

b) patrocinar causa em que seja interessada qualque:.' das
entidades a que sc refere a alínea a do item I.

Ar1. 158 - Perderá o mandato o vereador:

I - que infringir qualquer das proibições do artigo anteriur;
II - cujo procedimento fôr declarado incompatível com o

decôro da vereança ou atentatório das instituições vigentes;
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HI - que deixar de comparecer a 2 (dois) periodos con-
secutivos de reuniões ou a 5 (cinco) reuniões extraordinárias, em
cada sessão legislativa, salvo impedimento por enfermidade, licença
ou outro motivo expresso no Regimento Interno;

IV - que fôr privado dos direitos politicos;
V que praticar atos de infidelidade partidária, segundo o

previsto no parágrafo único do artigo 152 da Constituição Federal,
S L" - Nos casos dos itens I e IH dêste artigo, a perda do

mandato será decretada pela maioria absoluta da Câmara Municipal,
mediante provocação de qualquer de seus membros, de sua Mesa
ou de partido politico,

~ 2," - No caso dos itens IV e V, a perda será automática
e declarada pela. respectiva Mesa,

~ 3." - A lei complementar estadual poderá consignar outros
impedimentos, além dos indicados no artigo 157, itens I e H, e
prever outros casos de perda de mandato.

Art. 159 - Nos casos de vaga ou afastamento de vereador,
disciplinados na Lei Complementar de Organização Municipal, será
convocado o respectivo suplente.

Art. 160 - Compete à Câmara Municipal deliberar sôbre tudo
o que diz respeito ao peculiar interêsse do Municipio, notadamente
a decretação e a arrecadação dos tributos de sua competência, apli-
cação de sua rendas e a organização dos serviços públicos locais.

Parágrafo único - Será respeitada a independência dos verea-
dores, no exercicio do mandato, por suas opiniões e votos.

Art. 161 - As deliberações da Câmara Municipal serão to-
madas por maioria de votos, presentes mais da metade dos seus
membros, salvo disposições em contrário.

Parágrafo único - O resumo da ata das reuniões da Câmara
lIIunicipal será publicado, obrigatoriamente, na imprensa local ou
da região, ficando responsável pela falta de publicação o Secretário
da Mesa.

AI'L lli2 - A iniciativa de projeto de lei municipal eaberá
ao Prefeito, ao Vereador e às Comissões da Câmara Municipal.

~ L" - É da competência exclusiva do Prefeito a iniciativa
das leis que disponham sôbre matéria financeira e orçamentária,
criem empregos, cargos e funções públicas, aumentem os vencimen-
tos ou a despesa pública, ressalvada a competência da Câmara Mu-
nicipal no que concerne aos respectivos serviços administrativos,

:: 2." - Os projetos de lei do Pl'efeito, POl' sua solicitação,
serão discutidos e votados em 40 (quarenta) dias, excluídos os refe-
rentes a codificações locais.

F
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S 3." - Findo êsse prazo, sem deliberação, considerar-sc-á
aprovado o projeto remetido.

~ 4:' - Siío de iniciativa do Prefeito os pl'Ojetos de lei sôh,'p
alienação, permuta ou empréstimos de imóveis do Municipio,

Art. 163 - Só pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus mem-
bros poderá a Câmara Municipal:

I - conceder isenção e subvenções para entidades e serviços
de interêsse público;

H - decretar a perda de mandato de vereador, no caso do
artigo 158, item H;

IH - decretar a perda de mandato do Prefeito ou do Vice-
-Prefeito;

IV - perdoar divida ativa, nos casos de calamidade, de com-
prm'ada pobreza do contribuinte e de instituições legalmente reco-
nhecidas como de utilidade pública;

V - aprovar empréstimos, operações de crédito e acôrdos
externos, de qualquer natureza, dependentes de autorização do Se-
nado Federal, além de outras matérias fixadas na lei complemen-
tar estadual;

VI - recusar o parecer prévio do Tribunal de Contas mencio-
nado no parágrafo único do artigo 16 da Constituição Federal;

VII - modificar a dl'nominaç:io dI' logl'adouros públicos <;Olll
mais de 10 (dez) anos, na forma da lei complementar estadual.

Art, 164 - O subsidio do Prefeito, a ser fixado no último ano
da legislatura para vigorar no mandato subseqüente, só poderá ser
aprovado pelo voto da maioria dos membros da Câmara,

Art. 165 - O Prefeito ou o Vice-Prefeito poderá comparecer,
sem direito de voto, às reuniões da Câmara Municipal, sendo o seu
comparecimento obrigatório, quando fôr convocado para prestar es.
clarecimentos ou informações,

:\1'1. lIHi - O projeto dc lei, apro\'ado pela Cflmara, será envia-
do ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará dentro de 15 (quinze)
dias úteis.

SI." - . Se o Prefeilo julgar a proposiçiio de lei. no todo ou
em parte, inconstitucional, ou contrária ao interêsse público local,
"dá-la-á, total ou parciallllenie, denlro de 15 (quinzl') dia'; úteis.
contados daquele em que o receber, comunicando ao Presidente da
Câmara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os motivos do veto.

~ 2." - Se a Câmara não estiver reunida, o Prefeito fará co-
municação ao seu Presidente, por oficio, no mesmo prazo, e a di-
vulgará, de acôrdo com os recursos locais,



_______ l _

pl
I

I

- 52-

~ 3.° - Decorridos os 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do
Prefeito importará sanção.

~ 4.° - Considerar-se-á rejeitado o veto, se o projeto obtiver
o voto de 2/3 (dois terços) dos vereadores presentes, em escrutínio
secreto.

g 5.° - Nos casos dos gg 3." e 4.•, se o Prefeito deixar de pro-
mulgar a lei, dentro de 48(quarenta e oito) horas, o Presidente da
Câmara Municipal, em igual prazo, promulgá-Ia-á, onlcnando a sua
publicação.

~ 6.° - Considerar-se-á mantido o veto que não fôr apreciado
pela Câmara Municipal dentro dos 90 (noventa) dias seguintes à sua
comunicação.

Art. 167 - A elaboração do orçamento municipal obedecerá
às normas gerais do direito financeiro e à legislação estadual
aplicável.

Parágrafo único O orçamento municipal será impresso,
distribuído às autoridades e remetido ao Tribunal de Contas.

SEÇÃO m

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária do Município

Art. 168 - A fiscalização financeira e orçamentária dos mu-
nicípios será exercida mediante contrôle externo da Câmara Mu-
nicipal e contrôle interno do Executivo Municipal.

~ 1.0 - O contrôle externo da Câmara Municipal será exer-
cido com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado.

~ 2.° - Somente por decisão de 2/3 (dois terços) dos mem-
bros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévío
emitido pelo Tribunal de Contas, sôbre as contas que o Prefeito deve
prestar anualmente.

Art. 169 - O Município poderá criar o cargo de auditor para
fiscalizar a administração financeira, a execução orçamentária e as
contas do govêrno local.

~ 1.0 - O cargo de auditor financeiro e orçamentário para a
fiscalização das contas da administração local será preenchido me-
diante concurso público de títulos e de provas, exigindo-se, para
inscrição nesse concurso, o diploma de curso superior de ciências
contábeis.

~ 2.° - Caberá ao auditor, entre outras funções, assessorar a
Câmara Municipal no exame das contas do Prefeito.

T
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Art. 170 - O Tribunal de Contas emitirá pareceres sôbre
matéria financeira e orçamentária de relevante interêsse municipal,
mediante solicitação fundamentada por 1/3 (um têrço), pelo menos,
dos membros da Câmara Municipal.

Art. 171 - A lei orgânica do Tribunal de Contas disporá
sôbre a criação de Delegacias, distribui das pelas principais regiões
do Estado, para o desempenho de suas funções junto das Câmaras
Municipais.

SEÇÃO IV

Do Prefeito e do Vice-Prefeito

Art. 172 - A administração do Município será exercida, na
sua função executiva, pelo Prefeito.

Parágrafo único - São condições de elegibilidade para Pre-
feito e Vice-Prefeito:

I - ser brasileiro;
H - estar no exercício dos direitos políticos;
IH - ser maior de 21 (vinte e um) anos;
IV - satisfazer às exigências da lei federal sôbre domicilio

pleitoral.

Art. 173 - O Prefeito prestará compromisso e tomará posse
perante a Câmara .Municipal, na reunião subseqüente à da instalação
desta, ou nos 10 (dez) dias seguintes.

S 1." - Se a Cfllllara não estiver instalada ou se deixar,
por qualquer motivo, de reunir-se para dar posse, o Prefeito empos-
sar-se-á, decorrido aquêle prazo, nos 8 (oito) dias que se segui-
1'(,111, perante o .Juiz de Direito da COm3I'C3.

~ 2.° - No caso da vaga, ausência ou impedímento do Juiz
de Direito, a posse sel'á dada pelo seu substituto legal.

~ 3.° -- O Vice-Prefeito tomará posse no mesmo prazo e na
forma prescrita neste artigo.

g 4.° - Se, no prazo de 30 (trinta) dias, o Prefeito ou o
Vice-Prefeito não tiver tomado posse, a Câmara Municipal decretará
a vacância do cargo, salvo motivo de fôrça maior, reconhecido pelo
Juiz de Direito ou pela própria Câmara.

Art. 174 - Substitui o Prefeito, em caso de impedimento, e
sucede-lhe, no de vaga, o Vice-Prefeito com êle registrado e eleito.

g 1.0 - Em caso de impedimento ou de vagas nos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, serão, sucessivamente, chamados ao exercí-
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cio das funções o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário <la
Câmara Municipal,

~ 2.• - Quando OCOITera vacância de cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, proceder-se-á a novas eleições, 60 (sessenta) dias de-
pois de aberta a última vaga, salvo quando faltarem menos de 15
(quinze) meses para o término do mandato, comunicando-se, naquela
hipótese, a ocorrência ao Tribunal Regional Eleitoral, para fixar a
data do pleito.

Art, 175 - O Prefeito residirá na sede do Município, dêle não
putlPIH!O ausental'-se, sem prévia licen~'a da Câm:lI',l"~Iunicipal. POI'

mais de 20 (vinte) dias consecutivos,

Art. 176 - Nas faltas e impedimentos não superiores a 7 (sete)
dias, os Prefeitos da Capital e das estâncias hidrominerais serão subs-
tituidos na forma da lei complementar da organização municipal,

SEÇAO V

Das Atribuições do Prefeito

Art. 177 - Compete ao Prefeito:

J - representar o Municipio;
II - eneaminhar projt'los de lei ll111l1lClpaisou de posturas,

nos casos previstos nesta Constituição e em lei complementar estadual:
UI - executar as leis e as resoluções da Câmara Municipal:
IV - apresentar, em cada ano, à Câmara Municipal, na forma

da lei, a proposta orçamentária para o exercício seguinte;
V - encaminhar os contas da administração à Câmara Muni.

cipal até o dia 15 (quiuze) de março dp cada ano, publicando antes,
no jornal do Estado, o seu inteiro teor;

VI - publicar, nos prazos previstos na lei estadual, por editais
e pela imprensa local, ou da região, as leis, resoluções, impostos e
lançamentos para cada exercício e, mensalmente, o balanço da re-
ceita e despesa.

VII - manter e zelar o patrimônío do Município;
VIII - sancionar e promulgar, dentro de 15 (quinze) dias

úteis, contados do rece!Jilllcnto, as proposições de lei, ou vetá-Ias,
devolvendo-as à Câmara,

IX - prestar, quando solicitado por vereador, através da Câ-
mara Municipal, informações sôbre atos da administração;

X - expedir certidões, quando requeridas, sôbrc qualqucl'
assunto processado ou arquivado na Prefeitura;

T
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XI - nomear e demitir servidores públicos, de acôrdo com
a lei complementar estadual e segundo os preceitos da lei municipal;

XII - providenciar o que fôr de interêsse do Município, na
forma prevista nesta Constituição e nas leis do Estado;

XIII - comparecer, perante a Câmara Municipal ou qualquer
de suas Comissões, para solicitar providências e, obrigatoriamente,
quando fôr convocado para preslar inrorllJa~'õcs sôbre assunto prc-
Yianll'nte dell'rminado;

XIV - administrar, obedecendo a planejamento, as áreas ur-
!Janas e rurais,

~ 1.. - A lei complementar de organização municipal especi.
ficará outras atribuições do Prefeito do Município,

~ 2.• - O Prefeito elaborará o plano de aplicação e promo-
verá a prestação de contas de que trata o artigo 13, ~ 5.•, da Cons-
tituição Federal, quando fôr o caso,

~ 3,. - Nos municípios de mais de 50.000 (cinqüenta mil)
habitantes, o Prefeito, autorizado por lei municipal, poderá delegar
a coordenação e a supervisão geral dos serviços locais a engenheiro
ou a técnico de administração pública, de notória competência, es-
colhido mediante aprovação prévia da Câmara Municipal e admitido
por contrato, ou nomeado para cargo de provimento em comissão,

SEÇAO VI

Da Responsabilidade do Prefeito

Art. 178 - Perderá o cargo o Prefeito que fôr condenado por
crime dI' rt'spollsahil idadc, sofrer privação dos dircilos polí Iicos, ou
praticar as seguintes infrações político-administrativas:

I - impedir o funcionamento regular da Câmara;

II - atentar contra o gôzo e o exercício dos direitos políticos
individuais e sociais;

IH - faltar à probidade na administração municipal e em
outros setores de serviços vinculados ao Município;

IV - violar a lei orçamentária municipal;
V - descumprir as decisões judiciárias e as leis relativas à

administração local;
VI - praticar irregularidades na prestação de contas, de

forma que fique caracterizado o emprêgo ilícito dos dinheiros
públicos;
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VII - utilizar, em proveito próprio, ou de terceiros, os bens
públicos do Municípío;

VIII - obstar o exame de livros e documentos constantes do
arquivo da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços
municipais por Comissão de Inquérito da Câmara, regularmente ins-
tituída, ou órgão competente da administração estadual;

IX - desatender, sem justo motivo, às convocações ou pedi-
dos de informações da Câmara;

X - retardar ou omitir a publicação de leis e atos, sujeitos
a essa formalidade, sobretudo os da administração financeira e or-
çamentária;

XI - deixar de apresentar à Câmara a proposta orçamentária;
XII - omitir-se na defesa de bens, rendas, direitos ou inte-

rêsses do Município;

XIII - ausentar-se do Município, por tempo superior ao per-
mitido, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara;

XIV - proceder de modo incompatível com a dignidade e o
decôro do cargo.

Parágrafo único - A lei complementar de organização muni-
cipal disciplinará o processo de perda do mandato do Prefeito.

Art. 179 - Sàmente pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
membros e mediante escrutínio secreto, poderá a Câmara Municipal
decretar a perda do mandato do Prefeito ou do Vice-Prefeito.

Art. 180 - Suspende-se o mandato do Prefeito ou do Vice-
-Prefeito por motívo de condenação criminal. enquanto durarem os
seus efeitos.

SEÇÃO VII

Da Administração Local

Art" 181 - O Prefeito poderá ser auxiliado por Subprefeitos
distritais, na forma da lei municipal.

~ 1.. - Os Subprefeitos serão nomeados pelo Prefeito, depois
de aprovada sua escolha pela Câmara Municipal.

~ 2.• - Onde houver Conselhos Distritais da Comunidade, o
Subprefeito será o seu Presidente.

~ 3.• - O cargo de Subprefeito não será remunerado, consi-
derando-se o seu exercício serviço público relevante, salvo nos Dis-
tritos de mais de 3"000 (três mil) habitantes.

5í

Art. 182 - Em cada Distrito existírá o Conselho Distrital da
Comunidade, que deverá colaborar na fiscalização e no bom anda-
mento dos serviços públicos.

~ 1.. - O Conselho será composto de 5 (cinco) membros
escolhidos, sob critério proporcional, pelos dirigentes dos partidos
políticos do Município, cujos candidatos tenham sido votados
no Distrito.

~ 2.• - Os dirigentes partidários enviarão os nomes dos es-
colhidos ao Secretário de Estado do Interior, que publicará as res-
pectivas relações no órgão oficial do Estado, para a instalação do
Conselho.

~ 3.• - O exercicio do cargo de Conselheiro Distrital será
gratuito e considerado serviço público relevante.

Art. 183 - O Município poderá atribuir funções ao Conse-
lho Distrital, nos têrmos da lei municipal.

Art. 184 - Os subdistritos, nas cidades de mais de 100.000
(cem mil) habitantes, poderão organizaJ"-se na forma dos artigos an-
teriores.

SEÇÃO VIII

Da Intervenção no Município

Art. 185 - O Estado não intervirá no Município, salvo
quando:

I - verificar-se impontualidade no pagamento de emprésti-
mo por êle garantido;

Il - deixar o ~Iunicipio de pagar. por 2 (dois) anos con.
secutivos, a dívida fundada;

III - deixar de prestar li admiIlistra~'ão municipal as contas,
na forma determinada por esta Constituição e pela lei federal;

IV - descumprir ou não executar lei, ordem ou decisão ju-
diciária;

V - forem praticados, na administração municipal, atos sub.
versivos ou de corrupção;

VI - não tiver havido aplicação, no ensino primário, em
cada ano, de 20% (vinte por cento), pelo menos, da receita tri-
butária municipal;

VII - desrespeitar os princípios constitucionais relativos:

a) à independência e harmonia entre o Executivo e a Câ-
mara Municipal;
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municipios
vância dos

TíTULO I!

Dos Direitos e Garantias

TíTULO III

I - a industrialização das riquezas do subsolo;
I! - a defesa de reservas florestais, o reflorestamento, o com-

bate à erosão e as medidas de preservação dos recursos naturais
renováveis.

Da Ordem Econômica e Social

I - liberdade de iniciativa;
I! - valorização do trabalho;
111 - função social da propriedade;
IV - harmonia e solidariedade entre as categorias sociais

de produção;

V - expansão das oportunidades de emprêgo produtivo.
Art. 191 - Às emprêsas privadas cabe, preferencialmente,

com o apoio do Estado, organizar e explorar as atividades eco-
nômicas.

~ 1." - Apenas em caráter suplementar da fniciativa privada,
o Estado organizará e explorará as atividades econômicas.

~ 2.• -- Na exploração, pelo Estado, de atividades econômi-
cas, as emprêsas públicas e as sociedades de economia mista reger-
-se-ão pelas normas aplicáveis às emprêsas privadas, inclusive quan-
to ao direito do trabalho e ao das obrigações.

Art. 192 - A ação governamental será exercida através de
um sistema estadual de planejamento unitário, estabelecido por lei,
que atenda às exigências globais, setoriais e regionais de atuação
planificada.

Parágrafo único - Como instrumentos básicos do planeja-
mento, o Estado mantel'á planos de desenvolvimento econômico e
social, planos operativos anuais, orçamento por programas e orça-
mento plurianual de investimentos, devidamente harmonizados com
os correspondentes nacionais e que possibilitem a necessária inte-
gração dos municipios ao planejamento estadual.

Art. 193 - O Estado incentivará:

Art. 189 - O Estado estimulará e orientará as atividades eco-
nômicas, elaborando, fixando e executando planos globais, setoriais
e regionais de desenvolvimento.

Art. 190 - A ordem econômica, inspirando-se no bem co-
mum e na justiça social, como condições de dignidade humana, tem
por base os seguintes principios:

à publicação de leis e atos administrativos;
ao cumprimento da lei orçamentária municipal;
ao processo legislativo;

à gratuidade do mandato de vereador, ou, no caso dos
com mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes, obser-
limites e critérios fixados em lei complementar federal.

e)

f)

g)

h)

Art. 188 - O Estado assegura, no seu território e nos limites
de sua competência, em sua plenitude, não só os direitos e garantias
individuais que a Constituição Federal reconhece e confere a na-
cionais e estrangeiros, mas também outros quaisquer decorrentes
do regime e dos principios que adota.

b) às garantias aos membros do Poder Judiciário;
c) à publicação dos respectivos atos de interêsse financeiro

e orçamentário, segundo esta Constituição;

d) ao funcionamento l"t'guIar da Cfunara ~luniciJlal, sob a
direção da respectiva Mesa, eleita de acôrdo com esta Constituição;

Art. 187 - Cessados os motivos da intervenção, as autori-
dades municipais afasla( as em conseqüência dela voltanio ao cxer-
cicio de seus cargos, sem prejuizo da apuração legal de respon-
sabilidade.

Parágrafo UDICO - Por intermédio do Governador do Estado,
o Interventor no Municipio prestará contas de seus atos à Assem-
bléia Legislativa.

Art. 186 - A intervenção far-se-á por decreto do Governador,
ad referendum da Assembléia Legislativa, no qual se especificarão
a amplitude, a duração e as condições em que deverá ser executada"

~ L" - O pedido de intervenção, encaminhado pelo Tribunal
de Contas ou por 1/3 (um têrço) dos membros da Câmara Muni-
cipal, será feito, mediante representação fundamentada, ao Gover-
nador do Estado.

~ 2." - No caso dos itens IV e VI!, se o Tribunal de Justiça
dCI" provimentu Ú rCl)rescllta~ão do Procuradur-Gcral du Estado, o
Governador decretará a suspensão do ato impugnado, se esta me-
dida bastar ao restabelecimento da normalidade.

-----"-'------.l ======____
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Art. 194 - O Estado estabelecerá planos de aproveitamento
de terras públicas de acôrdo com as diretrizes gerais de desenvol-
vimento, colonizando-as, em globo ou por lotes, ou as alienará, obser-
vadas as condições explicitadas em lei.

Parágrafo único - Salvo para execução de plano de reforma
agrária, não se fará, sem prévia autorização da Assembléia Legis-
lativa, alienação ou concessão de terras públicas, com área superior
a 750 (setecentos e cinqiienta) hectares, ressalvado o disposto no
al'ligo 171, parúgrafo único. da Constituição Federal.

Art. 195 - O Estado estabelecerá plano de assistência social
podendo fazê-lo com a colaboração dos municípios, para atendi~
mento:

I - aos que dela necessitarem, tendo em vista especialmente
a maternidade, a infância e a adolescência;

II - às populações de áreas inundadas por reservatórios.

TíTULO IV

Da Educação e Cultura

Art. 196 A educação, inspirada no príncípio da unidade
nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana, é
direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola.

~ 1.' - O ensino será ministrado, nos diferentes graus, pelo
Poder Público.

~ 2.' - O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de 20%
(vinte por cento) de sua receita tributária na manutenção e desen-
volvimento do ensino, bem como no custeio de pesquisa cientifica
e tecnológica.

~ 3.' - Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à
iniciativa particular, que merecerá o amparo técnico e financeiro
do Poder Público, inclusive mediante bôlsas de estudo.

~ 4.' - A legislação do ensino adotará os seguintes princí-
pios e normas:

a) o ensino primário, obrigatório para todos, dos 7 (sete) aos
14 (quatorze) anos, somente será ministrado na lingua nacional e
será gratuito nos estabelecimentos oficiais;

b) o ensino oficial, ulterior ao primário, será igualmente gra-
tuito para quantos demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem
falta ou insuficiência de recursos;
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c) o Poder Público substituirá, gradativamente, o regime de
gratuidade, no ensino médio e superior, pelo de concessão de bôlsas
de estudo, mediante restituição que a lei regulará;

d) o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá
disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau primá-
rio e médio;

e) a educação moral e cívica será obrigatória nos currículos
dos diversos graus e ramos do ensino;

f) o ensino técnico elementar será incrementado como com-
plemento do curso primário;

g) serão mantidos pelo Estado, a fim de assegurar a todos
condições de eficiência escolar, serviços de assistência educacional
e de orientação educativa;

h) o Estado promoverá a educação de excepcionais, prefe-
rencialmente, através de convênios com entidades particulares;

i) é assegurada a liberdade de comunicação de conhecimen-
tos no exercício do magistério, ressalvado o disposto no artigo 154
da Constituição Federal;

j) o provimento dos cargos iniciais e finais das carreiras
do magistério de grau médio e superior dependerá de prova de ha-
bilitação, que consistirá, quando se tratar de ensino oficial, em con-
curso público de provas e titulos.

Art. 197 - O Poder Público incentivará a pesquisa e o
ensino cientifico e tecnológico,

Art. 198 - O Estado, tendo em vista as peculiaridades re-
gionais e as caracteristicas de grupos sociais, promoverá a expan-
são dos cursos de ensino técnico-industrial, agrícola e comercial,
a serem ministrados gratuitamente ou através de bôlsas de estudo.

Art. 199 - Respeitadas as diretrizes e bases, fixadas pela
União, cabe ao Conselho Estadual de Educação, entre outras atri-
buições, organizar, na forma da lei, o sistema estadual de ensino e
supervisionar seu funcionamento, em todos os graus e ramos, bem
como elaborar os planos educacionais, em consonância com o sis-
tema estadual de planejamento,

Parágrafo único - Os membros do Conselho Estadual de
Educação serão nomeados pelo Governador, com prévia aprovação
da Assembléia Legislativa, para um periodo de 4 (quatro) anos,
cessando, de 2 (dois) em 2 (dois) anos, o mandato da metade dos
conselheiros.

Art. 200 - O amparo à cultura é dever do Estado.
Art. 201 - O Estado, em colaboração com órgãos federais

e municipais, zelará pela proteção de documentos, obras, locais de

____l ==----
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valor histórico ou artistico, monumentos e paisagens naturais notá-
veis, bem como jazidas arqueológicas.

Art. 202 - As conferências de natureza cientifica ou literá-
ria e os recitais de arte são isentos de quaisquer tributos estaduais.

Art. 203 - A lei organizará o sistema estadual de desportos.

TíTULO V

Da Saúde Pública

Art. 204 - A saúde, como estado de bem-estar fisico, mental
e social, é um direito inalienável da pessoa humana.

Parágrafo único - A defesa e proteção da saúde é dever do
Estado, do l\Iunicipio, da comunidade e do individuo.

Art. 205 - O Estado, obedecidas as normas gerais de defesa
e proteção da saúde, que a lei federal estabelecer, prescreverá nor-
mas para a organização de um sistema estadual de saúde, promo.
verá e incentivará a pesquisa e as atividades tecnológicas de inte-
rêsse da saúde.

Art. 206 - O Estado, tendo em vIsta as diretriZes globais de
desenvolvimento econômico e social, definidas pelo sistema esta-
dual de planejamento, estabelecerá o plano estadual de saúde, fixan-
do objetivos e traçando metas prioritárias, consideradas as peculia-
ridades regionais.

~ 1.' - Para a execução dos programas de saúde, o plano es-
tadual terá em vista a coordenação das atividades dos diversos ór-
gãos que atuam na área.

~ 2.' - Os planos municipais de saúde, quando fôr o caso,
orientar-se-ão pelas diretrizes do planejamento estadual.

Art. 207 -- A legislação adotará os seguintes principios e nor-
mas de proteção à saúde:

I - defesa contra endemias;
H - combate contra doenças transmissiveis;
IH - assistência médico-sanitária e hospitalar;
IV - saneamento básico;
V - inclusão de medidas de proteção à saúde, especialmente

à maternidade e à infância, em todos os planos governamentais.

TíTULO VI

Das Disposições Gerais e Transitórias

Arl. 208 - O mandalo do Governadol' e Vice-Governador
do Estado, eleitos a 3 (três) de outubro de 1965, findarão em 15
(quinze) de março de 1971.

l

~~
Art. 209 - O mandato do Governador e ViCe-GOVernador~ E: ( ~

do Estado, eleitos no dia 3 (três) de outubro de 1970, na forma do ..)
artigo 189 da Constituição Federal, será de '\ t~~yos. J\ O ~5 .1~

Art. 210 - A eleição para Governador e Vice-Governador,
em 1970, será realizada, em reunião pública e mediante votação no-
minal, pelo sufrágio de um colégio eleitoral, constituido pela As-
sembléia Legislativa.

Parágrafo único - O Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede da
Assembléia Legislativa, no dia 3 (três) de outubro de 1970 e a
eleição deverá processar-se nos têrmos dos parágrafos 1.' e 2.' do
artigo 75 da Constituição Federal.

Art. 211 - Cessada a investidura do cargo de Governador do
Estado, quem o tiver exercido, em caráter permanente, fará jus, a
titulo de representação, desde que não tenha sofrido suspensão dos
direitos politicos, a um subsidio mensal e vitalicio, igual ao venci-
mento do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado.

Art. 212 - Os deputados estaduais das outras unidades da
Federação gozarão, neste Estado, das prerrogativas do artigo 22
c seus parágrafos.

Art. 213 - Lei votada em 1970 definirá os municipios con-
~idl','ad0S ~st:lll('ias hicirominrrais, na forma dcsta Constituição.

Arl. 214 - Para efeito dos :lI'ligos n.'s 33 (' 34. equipara-si'
às funções de Secretário de Estado o cargo de Prefeito da Capital
e de estâncias hidrominerais,

Ar!. 215 - Os mandalos dos I'refl'ilos, Vice-Prefeitos (' Ve-
n'adorc~ que forem r\eitt)s ('111 15 (quinzr) de novC'mbro de 1!l70
findarão em 31 (trinta e um) de janeiro dc 1973.

Art. 216 - Lei votada em 1970 fixará, em proporcionalida-
de com o eleitorado do municipio, o número de vereadores a se-
rem eleitos em 15 (quinze) de novembro do mesmo ano.

Art, 217 - É respeitado o mandato, em curso, dos Prefeitos
de municipios cuja investidura deixou de ser eletiva por fôrça da
Constituição Federal e, nas mesmas condições, o dos eleitos a 15
(quinze) de novembro de 1966.

Art. 218 - Nos municipios de população acima de 100,000
((;em mil) habitantes, ou de renda superior a 1/2% (meio p',r
cento) da receita tributária do Estado, o disposto no artigo 169 se
fará, obrigatàriamente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da pro-
mulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 219 - Compete ao Tribunal de Contas julgar recursos
contra ato ou resolução da Câmara Municipal ou do Prefeito do
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Município, em matéria de administração financeira, desde que, re-
gularmente, manifestado em data anterior à promulgação da Emen-
da Constitucional Federal n.. 1, de 17 (dezessete) de outubro de
1969.

Art. 220 - Obedecendo-se aos limites determinados em lei,
serão feitas:

I - por concorrência pública, as concessões de serviços pú-
blicos estaduais ou municipais;

II - por administração ou concorrência pública, as execuções
de obras do Estado ou municipios.

Art. 221 - O servidor que tiver satisfeito, até 30 (trinta) de
outubro de 1969, as condições necessárias para a aposentadoria, nos
fêrmos da legislação vigente naquela data, aposentar-se-á com os
direitos e vantagens previstos naquela legislação.

Art. 222 - A lei assegurará, ao funcionário que tiver tempo
de serviço prestado antes de 13 (treze) de maio de 1967, o direito
de computar êsse tempo, para efeito de aposentadoria, proporcional-
mente ao número de anos de serviço a que estava sujeito, no regime
anterior, para obtenção do beneficio.

Art. 223 - Considerar-se-á como de efetivo exerClClO, nas
condições que a lei determinar, sem entretanto admitir-se qual-
quer ressarcimento pecuniário, o periodo compreendido entre o
ingresso do servidor no serviço público estadual e municipal e a
data de 15 (quinze) de março de 1967, descontados apenas os afas-
tamentos decorrentes de licença para tratar de interêsses par-
ticulares.

Art. 224 - Entende-se como tempo de serviço público esta-
dual, para todos os efeitos, o prestado à Rêde Mineira de Viação no
periodo de seu arrendamcnto ao Govêrno do Estado.

Art. 225 - Ficam assegurados aos servidores da Justiça, não
remunerados pelo Estado, os benefícios a que tem direito o fun-
cionalismo público no Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de ;\,Iinas Gerais, observados os requisitos estatutários da
entidade.

~ 1.. - A contribuição será fixada por decreto do Governa-
dor, observada a categoria funcional do servidor, de entrância a
entrância, em bases equivalentes à do funcionalismo estadual.

~ 2.• - Não se sujeitam ao limite de idade os servidores,
em atividade, que requererem sua inscrição dentro de 120 (cento
c vinte) dias, a contar da data da promulgação desta Emenda
Constitucional.

L
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Art. 226 - Enquanto não forem estruturados como órgãos
integrantes do serviço público estadual, com a organização do res-
pectivo quadro de cargos e fixação de vencimentos, os ?ficios de
registros públicos, as escrivanias de paz e notas e dema~s. ~erven-
tias da Justiça serão preenchidas de acôrdo com os crlterlOs da
legislação em vigor.

Art. 227 - É extinto o cargo de Juiz Municipal.

Pará"rafo único - Os Juizes Municipais ficam transforma-
dos em scg~ndos Juizes de Direito, para todos os efeitos, continuan-
do a serviço nas Varas e Comarcas onde funcionam, na forma da
lei.

Ar!. 228 - São assegurados, no que couber, aos servidores pú-
blicos e serventuários da justiça os direitos, vencimentos e vanta-
gens decorrentes da legislação estadual, anterior à promulgação desta
Emenda Constitucional, inclusive os relativos à manutenção do atual
sistema único de distribuição prévia de atos, a serem praticados por
cartórios de registro de imóveis, nas Comarcas do interior do Es-
tado onde haja mais de um ofício.

Art. 229 - Fica assegurada a vitaliciedade aos professôres
catedráticos e titulares de ofício da Justiça, nomeados até 15 (quin-
ze) de março de 1967, assim como a estabilidade dos servi~ore~
públicos, amparados pela legislação federal e estadual, antenor a
data da promulgação da Emenda Constitucional Federal n.. 1, de
17 (dezessete) de outubro de 1969.

Art. 230 - Aos civis. ex-comhatentes na Segunda Guerra
Mundial, que tenham participado, efetivamente, em operações bé-
licas da Fôrça Expedicionária Brasileira, da Marinha, da Fôrça
Aérea Brasilein) da Marinha 1\lercante ou da Fôrça do Exército
são assegurados os seguintes direitos:

a) estabilidade, se funcionário público;
b) aproveitamento, em qualquer hipótese, no serviço públi-

co estadual ou municipal, sem as exigências do disposto no pará-
grafo primeiro do artigo 96 desta Constituição;

c) aposentadoria com proventos integrais, aos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço efetivo, se funcionário público da adminis-
tração direta ou indireta, ou contribuinte da Previdência Social;
e assistência médica, hospitalar e educacional, se carente de re-
cursos.

Art. 231 - Cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exer-
cício no magistério estadual ou municipal dará direito ao servi-
dOI" a adicionais de 10% (dez por cento) sôbre seus vencimentos,
os quais a êstes se incorporarão para efeito de aposentadoria.
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Arl. 232 - Fica prorrogado, por 2 (dois) anos, o prazo de
validade dos concursos para provimento de cargos públicos esta-
duais em vigor no dia L" (primeiro) de junho de 1970.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica
aos cargos de magistério primário.

Art. 233 - No preenchimento das primeiras vagas que se
abrirem após a vigência desta Constituição, o Tribunal de Justiça
cuidará de alcançar a igualdade e a alternação estabelecidas no
artigo 123, ~ 2.", desta Constituição.

Parágrafo único - Atingida essa igualdade, a vaga alternativa
será preenchida inicialmente por advogado.

Art. 234 - Os servidores civis do Estado e do Municípío
terão, a partir do 5." (quinto) ano de exercício, seus vencimentos
acrescidos de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio, que serão in-
corporados para efeitos de aposentadoria.

Art. 235 - O Govêrno do Estado manterá a Comissão do
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha corno órgão encarrega-
do de elaborar e executar o plano de desenvolvimento sócio-econô-
mico da região.

Arl. 236 -- Enquanto não se elaborar o orçamento plurianual
de im'estimento, previsto no artigo 58 e parágrafos, no qual serão
prioritàriamente, incluídos, ficam mantidos, nos têrmos das nor-
mas instituidoras, os recursos destinados à Comissão de Desenvol-
vimento do Vale do Jequitinhonha e ao incentivo e amparo à pes-
quisa científica e tecnológica, a cargo de Fundação ou Universidade
aparelhada.

Ar!. 237 - O Executivo encaminhará, dentro de 60 (sessen-
ta) dias, à Assembléia Legislativa projeto de lei dispondo sôbre
planos governamentais de isenção e incentivo à produção horti-
granjeira.

Arl. 238 - O Estado se empenhará para que os trabalha-
dores das sociedades de economia mista e de outras organizações,
de que faça parte, tenham assegurados todos os direitos da legis-
lação. trabalhista.

Parágrafo único - O Estado reconhecerá, como órgão re-
presentativo de servidores, as respectivas associações de emprega-
dos das entidades mencionadas neste artigo.

Art. 239 - O Estado poderá glosar e cobrar, com multa, a
isenção ou devolução do Impôsto Sôbre Circulação de Mercadorias,
quando concedida por outros Estados, sem a celebração e ratifi-
cação do competente convênio com o Estado de Minas Gerais, nos
têrmos do ~ 6." do artigo 23 da Constituição Federal.
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Art. 240 - São canceladas as multas incidentes sôbre impos-
tos lançados por autoridades municipais até a data da publicação
desta Emenda Constitucional.

Parágrafo único - A medida ficará condicionada ao reco-
lhimento do principal, dispensada a correção monetária, se efe-
tuado na sua totalidade, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 241 - As Fundações Educacionais estarão sujeitas, pe-
dagogicamente, ao Conselho Estadual de Educação e, administrati-
vamente, aos respectivos Conselhos de Curadores, pela forma e pra-
zo estabelecidos em lei.

Art. 242 - O Estado auxiliará as Fundações de Assistência
ao Menor, as de fins educacionais, ou de pesquisa, colocando, por
tempo indeterminado, à sua disposição, servidores especializados
e de outras categorias que lhes sejam úteis, conforme dispuser a
lei.

Art. 243 - O mandato dos atuais membros do Conselho Es-
t<\dlai de Educação COIII mais de 2 (dois) anos de vigência. terá a
duração de 6 (seis) anos.

Art. 244 - A lei disporá sôbre a criação de serviços que
resguardem o patrimônio histórico e artistico de Minas Gerais, no-
tadamente nas cidades de Grão-Mogol, Mariana, Sabará, Ouro Prêto,
Sêrro, São João del-Rei, Caeté, Diamantina, Congonhas e Tira-
dentes.

Art. 2." -- Esta Emenda Constitucional, promulgada pela
Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, será as-
sinada pelos deputados presentes c entrará em vigor na data de
sua publicação.

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo
Horizonte, em L" de outubro de 1970, 149." da Independência do
Brasil e 82." da República.

Homero Santos - Presidente
Carlos Eloy - V-Vice-Presidente.
Nunes Coelho - 2."-Vice-Presidente
Maurílio Cambraia - V-Secretário
Amilcar Padovani - 2."-Secretário
Targino Ral/mundo - 3."-Secretário
Dalton Canabrava - 4."-Secretário
Agostinho Campos Neto
Almeida Peixoto
.4ltair C/zagas
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Alvaro Sales
Alvimar Mourão
Artur Fagundes
Athos Vieira de Andrade
Augusto Zenun
Bonifácio de Andrada
Carlos Coita
Christovam Chiaradia
Cicero Dumont
Ciro Maciel
Delson Scarano
Dénio Moreira
Dermeval Pimenta Filho
Edgard de Vasconcelos
Emílio Haddad
Euclides Cintra
Euripedes Craide
Expedito Tavares
Fábio Notini
Fábio Vasconcellos
Feliciano Oliveira
Francisco Bilac Pinto
Geraldo Quintão
Geraldo Santana
Gerardo Renault, com restrições
Heráclito Ortiga
/brahim Abi-Ackel
Jairo Magalhães
João Araújo Ferraz
João Bello
João Carvalho
João Navarro
.Joaquim Mariano da Silva
Joaquim de Melo Freire
Jorge Ferraz
Jorge Vargas
José Domingues
José Honório
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José Raimundo
Leão Borges
Lourival Brasil
Lúcio de Souza Cruz
Luiz Baccarini
Luiz Fernando Azevedo
Manoel Costa
Maria Penna
Mário Assad
Mário Hugo Ladeira
Martins Silveira
Milton Salles
Navarro Vieira
Nelson Lombardi
Nilson Gontijo
Orlando Andrade
Paulino Cícero de Vasconcelos
Pires da Luz
Raul Bernardo
Ronaldo Canedo
Sebastião Nascimento
Valdir Melgaço
Waldir Morato
Walthon Goulart
Wilson Alvarenga
Wilson Tanure
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.. 1,

DE 17 DE OUTUBRO DE 1969

OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO
E DA AERONÁUTICA MILITAR, usando das atribuições que lhes
confere o artigo 3,. do Ato Institucional n .• 16, de 14 de outubro de
1969, combinado com o ~ 1.. do artigo 2." do Ato Institucional n:
5, de 13 de dezemhro de 1968, e,

CONSIDERANDO que, nos têrmos do Ato Complementar n .•
38, de 13 de dezembro de 1968, foi decretado, a partir dessa data, o
recesso do Congresso Nacional;

CONSIDERANDO que, decn'tado o recesso pal'!amenlar, o Po.
der Executivo Federal fica autorizado a legislar sôbre tôdas as ma-
térias, conforme o disposto no ~ I: do artigo 2.• do Ato Institucio-
nal n .• 5, de 13 de dezembro de 1968;

CONSIDERANDO que a elaboração de emendas à Consti-
tuição, compreendida no processo legislativo (artigo 49, 1), está na
atribuição do Poder Executivo Federal;

CONSIDERANDO que a Constituição de 24 de janeiro de
1967, na sua mnior par\(', deve ser mantida. pelo que, salvo emen-
das de redação, continuam inalterados os seguintes dispositivos:
artigo 1.' e seus ~s 1.", 2.° e 3.0; UI'tigo 2.0; artigo 3.°; artigo 4.° {'
itens II, IV e V; artigo 5.0; artigo 6.• e seu parágrafo único; artigo
7.0 e seu parágrafo único; artigo 8.•, seus itens I, lI, III, V, VI, VII
e suas alíneas a. c e d, VIII, IX, X, XI, XII, XV e suas alíneas a, b,
c e d, XVI, XVII e suas alíneas a, d, e, t, g, h, j, I. m, n, o, p, q,
r. I. li t' U. e ~ 2.°; arligo !l.o c seus itens I e IH; al'ligo 10 e seus
itens I, H, IV, V e alineas a, /I e c. VI, VH e suas nlineas a. /I, d. l'.

t e g.' artigo 11, seu ~ 1.. e suas alíneas a. b e c, e seu ~ 2.•; artigo
12 e seus itens I e II, e seus ~~ 1.., 2.0 e 3,.; artigo 13 e seus itens
I, II, III e IV, e seus ~~ 2.•, 3.• e 5.•; artigo 14; artigo 15; artigo 16,
seu item II e suas alíneas a e b, e seus ~~ 1.. e suas alíneas a e b,
3,° e suas alíneas a e b, e 5.°; artigo 17 e seus ~~ 1.. e 3.•; artigo
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19 e seus itens I e lI, e seus ~~ 1.., 2 .•, 4 .•, 5 .• e 6.• ; artigo 20 e
seus itens I e III e suas alíneas a, b, c e d; artigo 21 e seus itens
r, 11 e lII; artigo 22 e seus itens 111, VI e VII, e seus ~~ 1.. e 4.• ;
artigo 23; artigo 24 e seu ~ 7.• ; artigo 25 e seus itens I e 11, e
Sl'US ~~ 1.., alínea a, e 2.•; ~ 3.• do aI'tigo 21i; aI'tigo 28 e seus itens
I, 11 e 111, e seu parágrafo único e alíneas a e b; artigo 29; artigo
30; ~ 3.. do artigo 31; artigo 33; ~ 5" do artigo 34; artigo 36 e
seus itens I, alineas a e b, e lI, alineas a, b, c e ti; artigo 37 e seu
item I; ~ 2.• do artigo 38; artigo 39 ; ~~ V e 2.• do artigo 40;
~ V do artigo 41; artigo 42 e seus itens I e 11; ~~ V e 2.• do
artigo 43; artigo 44, seus itens I e 11, e seu parágrafo único; itens
111, IV c V do artigo 45; artigo 46 e seus itens I, 11, V, VII e
VIII; artigo 47 e seus itens I, 11, 111, IV, V, VI e VIII; artigo 48;
artigo 49 e seus itens I a VII; artigo 50 e seus itens I e II, e seus
~~ V e 2."; artigo 52; artigo 53; artigo 54 e seus ~~ 2.•, 3 .• e 5.• ;
artigo 55 e seu parágrafo único e item I; artigo 56; artigo 57 e seu
parágrafo único; artigo 58 e seu item I, c seu parágrafo único;
artigo 59 e seu parágrafo único; artigo 60 e seus itens I, II e III,
e seu parágrafo único c alineas a e b; artigo 61 e seus ~~ 1.• c
2.•; gs 4" e 5" do artigo 62; artigo 63 c seu item I, e seu parágrafo
único; artigo 64 c alíneas b e c de seu ~ 1.•, e seu ~ 2.•; ~~ 1.. e
5" do artigo 65; artigo 67 e seu .~ V; ~ 4" do artigo 68; artigo
69 c seu ~ 2.• e alíneas a, b e c; artigo 71 c seus parágrafos; artigo
72 e seus itens I, II e III; artigo 73 c seus ~.~ 1.•, 2 .•, 3 .• e 4.•,
alíneas a, b e c do ~ 5.•, e ~~ 6", 7" e 8.• ; artigo 74; ~ 3.. do
artigo 76; artigo 77 e seus ~~ V e 2.• ; artigo 78 e seus ~~ V e 2.• ;
at"ligo 79, cajJlll; artigo 80; artigo 81; artigo 82; artigo 83 e seus
itens I, 11, 111, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII c XIX; artigo 84 e seus itens I a VII, e seu pa-
rágrafo único; artigo 85 c seus parágrafos; artigo 87 e seus itens
I, 11 e III; artigo 8!l; aI'tigo 90 c seu S 2.• ; artigo 91 c alíneas a, b e c
do item II e item 111, e parágrafo único; artigo 92 e seus ~~ 1.. e 2.• ;
artigo 93 e seu parágrafo único; artigo 94 e seus ~~ 1.9 e 3.9; artigo 95 e
seu ~ 2.• ; artigo 96; artigo 97 e seus itens I a IV, e seus ~~ 1.. a 3 .• ;
al'tigo 9!l. caplll; artigo 100 e seus itens I, II e lI, c seu ~ 1.• ; artigo
101 e seus itens I, alíneas a e b. c lI, e seus SS 1.., 2.• e 3."; S 2.•
do artigo 102; artigo 103 c seus itens I e 11, e seu parágrafo único;
artigo 105 e seu parágrafo único; artigo 107 e seus itens I a V;
artigo 108 e seus itens I e lI, e seus sg 1.. c 2."; aI'ligo 109 e seus
itens I, II e 111; artigo 11O e seus itens I, 11 c III; artigo 111;
artigo 112 e seus ~~ 1.. c 2.• ; artigo 114 c seu item I, alíneas f,
a, i, 1, m e n, item II, alínea c, alíneas a, b e c do item 111; artigo
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115 e seu parágrafo único c alíneas a, b, c e d; artigo 116 e seu
~ 2,.; artigo 117 e seu item I, alíneas (l e c, item 11, e parágrafo
único; artigo 119 e seus itens III, IV, V, VI, VII, IX e X, e seus
S~ 1.. c 2.• ; artigo 120; artigo 121, alíneas a e b do seu ~ 1.., e seu
S 2"; artigo 122 c seus SS 1.•, 2 .• e 3.• ; artigo 123 e seus itens
I a IV, e seu parúgrafo único; item 11 do artigo 124 e alínea b
do seu item I; artigo 125; artigo 126 e seus itens I, alíneas a e b,
II e 111, e seus SS L? e 2.?; artigo 127; artigo 1::!!l; artigo 130 e seus
itens I a VIII; artigo 131 e seus itens I a IV; artigo 133 e seus
itens, seu S 1.., alíneas a e b, e seus SS 2 .• a 5 .• ; artigo 134 e seu
S 1.' arti"o 135' arti"o 13G e Sl'US itens I, 11, alínea b. 111 c I\', seu
~ l,: ~ ;líneas' a, b<> e c, e seus ~~ 2.• e 6.• ; artigo 137; ~ V
do artigo 138; artigo 139; artigo 140 e seus itens I, alíneas li, b e c,
c 11, alíneas a e b e números 1, 2 e 3; artigo 141 c seus itens I, II
e 111; arligo 142 e seus SS 1.., 2 .• (' 3.•, alíneas a. b e c; alíneas
b c c do Úem 11 do artigo 144; artigo 145 e seu parágrafo único e
alíneas a, b e c; artigo 149 e seus itens I, 11, 111, IV, V, VI e VIII;
artigo 150 e seus SS V a 7,., 9 .• elO, 12 a 17, 19 c 20, 23 a 27,
30 a 32, 34 e 35; artigo 152 e seus itens I e II, e seus S S V, 2 .•,
alíneas a a f, e 3."; artigo 153 e seu S 1."; artigo 154; artigo 155;
artigo 156; itens I, TI, 111, IV e VI do artigo 157 e Sl'US ~s 2",
3", 4", 5 .•, 7,., 8", 9 .• e 10; artigo 158 e seus itens I a XV e
XVIII a XXI, e seu S 1."; artigo 159 e seus ~~ 1." c 2 .• ; artigo 160
e seus itens I, 11 e 111; artigo 161 e seus ~S I a .IV; artigo 162;
artigo 163 e seus ~~ 1.• e 3 .• ; artigo 164 e seu parágrafo único;
artigo 165 c seu parágrafo único; artigo 166 e seus itens I, II e III,
c seus S~ 1.. e 2 .• ; artigo 167 e seus S~ 1.., 2 .• c 3.• ; ~~ 1.., 2 .•
e 3.• e seus itens r a V do aI'tigo 1li8; aI'ligo 1ti!l e seus ~~ 1.. e
2.• ; parágrafo único do artigo 170; artigo 171 e seu parágrafo único;
e artigo 172 e seu parágrafo único;

CONSIDERANDO as emendas modificativas c supressivas que,
por esta forma, são ora adotadas quanto aos demais dispositivos
da Constituição, bem como as emendas aditivas que nela são intro-
duzidas;

CONSIDERANDO que, feitas as modificações mencionadas,
tôdas em carMer de emenda, a Constituição poderú ser editada de
acôrdo com o texto que adiante se publíca,

PROMUU.iAM a seguinte Emenda à Constituição de 24 de ja-
neiro de 1967:

Art. 1.. - A Constituição de 24 de janeiro de 1967 passa
a vigorar com a seguinte redação:

"O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, de-
creta e promulga a seguinte
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO I

Da Organização Nacional

CAPíTULO I

Disposições Preliminares

Art. 6.9 - São podêres da União, independentes e harmô-
nicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único - Salvo as exceções previstas nesta Cons-
tituição, é vedado a qualquer dos Podêres delegar atribuições; quem
fôr investido na função de um dêles não poderá exercer a de outro.

Art. i.9 - Os conflitos internacionais deverão ser resolvidos
por negociações diretas, arbitragem e outros meios pacíficos, com
a cooperação dos organismos internacionais de que o Brasil par-
ticipe.

Art. 1.9 - O Brasil é uma República Federativa, constituída,
sob o regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios.

Parágrafo único É vedada a guerra de conquista.

CAPíTULO II

Art. 5.9 - Incluem-se entre os bens dos Estados os lagos em
terrenos de seu domínio, bem como os rios que nêles têm nascente
e foz, as ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas não compreen-
didas no artigo anterior.

Da União

a) executar os serviços de polícia marítima, aérea e de
fron teiras ;

b) prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas
afins;

c) apurar infrações penais contra a segurança nacional, a
ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e in-
terêsses da União, assim como outras infrações cuja prática tenha
repercussão interestadual e exija repressão uniforme, segundo se
dispuser em lei; e

II declarar guerra e fazer a paz;
III decretar o estado de sítio;
IV organizar as fôrças armadas;
V planejar e promover o desenvolvimento e a segurança

nacionais;
VI - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que

fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nêle per-
maneçam temporàriamente;

VII - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de ma-
terial bélico;

VIII - organizar e manter a policia federal com a finali-
dade de:

Art. 8.9 - Compete à União:

I - manter relações com Estados estrangeiros e com êles ce-
lebrar tratados e convenções; participar de organizações interna-
cionais;

Todo o poder emana do povo e em seu nome é

o mar territorial.VI

~ 1.9
exercido.

~ 2.9 - São símbolos nacionais a bandeira e o hino vigo-
rantes na data da promulgação desta Constituição e outros estabele-
cidos em lei.

~ 3.9 - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios po-
derão ter símbolos próprios.

:\ 1'1. 2.° - O Distrito Fed('l'al é a Capitlll da União.

Art. 3.9 - A criação de Estados e Territórios dependerá de
lei complementar.

Art. 4.9 - Incluem-se entre os bens da União:

I - a porção de terras devolutas indispensável à segurança
e ao desenvolvimento nacionais;

II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de
seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, constituam limite
com outros países ou se estendam a território estrangeiro; as ilhas
oceânicas, assim como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limí-
trofes com outros países;

III - a plataforma continental;

IV as terras ocupadas pelos silvícolas;

V os que atualmente lhe pertencem; e
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d) prover a censura de diversões públicas;
IX emitir moeda;

X fiscalizar as operações de crédito, capitalização e se-
guros;

XI - estabelecer o plano nacional de viação;

XII - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;

XIII - organizar a defesa permanente contra as calamidades
públicas, especialmente a sêca e as inundações;

XIV - estabelecer e executar planos nacionais de educação
c de saúde, bem como planos regionais de desenvolvimento;

XV - explorar, diretamente ou mediante autorização ou
concessão:

a) os serviços de telecomunicações;

b) os serviços de intalações de energia elétrica de qualquer
origem ou natureza;

c) a navegação aérea; e

d) as vias de transporte entre portos marítimos e fronteiras
nacionais ou que transponham os limites de Estado ou Território;

XVI - conceder anistia; e
XVII - legislar sôbre:

a) cumprimento da Constituição e execução dos serviços
federais;

b) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrá-
rio, maritimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

c) normas gerais sôbre orçamento, despesa e gestão patri-
monial e financeira de natureza pública; de direito financeiro; de
seguro e previdência social; dp. defesa e proteção da saúde; de re-
gime penitenciário;

d) produção e consumo;

c) registros públicos e juntas comerciais;
f) desapropriação;

g) requisições civis e militares em tempo de guerra;

h) jazidas, minas e outros recursos minerais; metalurgia; flo-
,"estas, caça e pesca:

i) águas, telecomunicações, serviço postal c energia (elétrica,
térmica, nuclear ou qualquer outra);
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j) sistema monetário e de medidas; título e garantia dos
metais;

1) politica de crédito; câmbio, comércio exterior e interes-
tadual; transferência (Ie valores para fora do País;

m) regime dos portos e da navegação de cabotagem, fluvial
c lacustre;

n) tráfego e trânsito nas vias terrestres;
o) nacionalidade, cidadania e naturalização; incorporação

dos silvicolas à comunhão nacional;
p) emigração e imigração; entrada, extradição e expulsão

de estrangeiros;
q) diretrizes e bases da educação nacional; normas gerais

sôbre desportos;
r) condições de capacidade para o exercício das profissões

liberais e técnico-cientificas;
s) simbolos nacionais;
ti organização administrativa e judiciária do Distrito Fe-

deral e dos Territórios;
u) sistema estatistico c sístema cartográfico nacionais; c
v) orgnniza~'üo, efetivos, inslrução. justiçn c garantia das ~o-

lícias militares e condições gerais de sua convocação, inclusIve
mobilização.

ParáC1rafoUnICO- A competência da União não exclui a dos
Estados pa;a legislar supletivamente sôbre as matérias das alíneas
c, d, c, n, q e v do item XVII, respeitada a lei federal.

Art. 9.• - À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios é vedado:

I - criar distinções entre brasileiros ou preferências em
favor de uma dessas pessoas de direito público interno contra outra;

11 - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
(,!IllJaracar-lhes o l'xcrcicio ou manter com ('ks ou seus representan-
tes rela'~ões de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de
interêsse público, na forma e nos limites da lei fe~eral, notadamen-
te no setor educacional, no assistencial e no hospItalar; e

111 - recusar fé aos documentos públicos.

Art. 10 - A União não intervirá nos Estados, salvo para:

I - manter a integridade nacional;
11 - repelir invasão estrangeira ou a de um Estado em outro;
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~ L" - A decretação da intervenção dependerá:

VII exigir a observância dos seguintes princípios:

III - pôr têrmo a perturbação da ordem ou ameaça de sua
irrupção ou a corrupção no poder público estadual;

IV - assegurar o livre exercicio de qualquer dos Podêres
estaduais;

VI, assim como nos do item VII, ambos do artigo 10, quando se tratar
de execução de lei federal,

~ 2." - Nos casos dos itens VI e VII do artigo 10, o decreto
do Presidente da República limitar-se-á a suspender a execução do
ato impugnado, se essa medida tiver eficácia.

Art: 12 - O decreto de interven~'ão que será suhmetido ú
apreciação do Congresso Nacional, dentro de cinco dias, especifi-
cará a sua amplitude, prazo e condições de execução e, se couber,
nomeará o interventor.

~ V - Se não estiver funcionando, o Congresso Nacional serâ
convocado, dentro do mesmo prazo de cinco dias, para apreciar
o ato do Presidente da República.

~ 2." - Nos casos do ~ 2.Q do artigo anterior, ficará dispen-
sada a apreciação do decreto do Presidente da Repúhlica pelo Congres-
so ~acionaJ. se a suspensão do ato hou\'el' produzido os seus efeitos.

~ 3." - Cessados os motivos da intel'venção, as autoridades
afastarias de seus cargos a Nes voltarão, salvo impedimento legal.

CAPITULO 1II

Ar!. 13 - Os Estados organizal'-se-ão e reger-se-ão pelas Cons-
tituições (' leis que adotarem, respeitados, (!t-ntre outros principios
estahelecidos nesta Constituição, os seguintes:

nos Estados e Municípios

os mencionados no item VII do artigo 10;

11 - a forma de im'estidura nos eargos eletivos:

IH - o processo legislativo;

IV - a elaboração do ol'çamento, hem como a fiscalização
orçamentária c a financeira, inclusivc a da aplicação dos recursos
J'(~cebidos da Un ião c atrihuidos aos mun icipios;

V - as normas relalinls aos funcionários públicos, inc!usi\'('
a aplicação. aos servidores estaduais e municipais, dos limites máxi-
mos de remulH'raçào estahelecidos em lei federal;

\"1 - a proibiçiio de pagaI', a qualquer título. a d('pulados
. esladuais mais de dois terços dos suhsidios e da ajuda de custo
atrihuidos em lei aos deputados federais, hem como de r('munemr
mais de oito sessões exlnlordinárias mensais;

V II - a emissão de titulas da dívida púhlieu de aeôrdo com
o estahelecidu nesta Constituição;

duração nãotemporariedade dos mandatos eletivos cuja
a dos mandatos federais correspondentes;

independência e harmonia dos Podêres;

a) forma republicana representativa;

c)

b)
excederá

v - reorganizar as finanças do Estado que:

a) suspender o pagamento de sua divida fundada, durante
dois anos consecutivos, salvo por motivo de fôrça maior;

b) deixar de entregar aos municipios as quotas tributárias
a êles destinadas; e

c) adotar medidas ou executar planos econômicos ou fi-
nanceiros que contrariem as diretrizes estabelecidas em lei federal;

VI - prover à execução de lei federal, ordem ou decisão ju-
diciária; e

d) garantias do Poder Judiciário;

e) autonomia municipal;

f) prestação de contas da administração; e

g) proibição ao deputado estadual da prática de ato ou do
exerClClO de cargo, função ou emprêgo mencionados nos itens I e II
do artigo 34, salvo a função de Secretário de Estado.

Art. 11 - Compete ao Presidente da República decretar a
intervenção.

a) no caso do item IV do artigo 10, de solicitação do Poder
Legislativo ou do Poder Executivo coaeto ou impedido, ou de re-
quisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação fôr exercida
contra o Poder Judiciário;

b) no caso do item VI do artigo 10, de requisição do Su-
premo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, segundo
a matéria, ressalvado o disposto na alínea c dêste parágrafo;

c) do provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de re-
presentação do Procurador-Geral da República, no caso do item
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vação:

h) à organiza~~:io dos serviços púhlicos locais,

~ 1." - Sl'I'ão nOllleados pelo Governador, I'om préYia apro-

seu

1)01' rlol's ,'Inos eonsrculivos, dh'idndeixnr de ser paga,b)
fundada;

e) não forem prestadas conlas devidas, na forma da lei;

d) o Tribunal de ,Justiça do Eslado der pl'Ovimenlo a 1'1'-

presen laç<io formulada pelo Chefc do .\!inislério Púhlieo, 10ca,I I~a~'a
assegurar :: ouservâncía dos principios indieados ~a Constltlllçao
esla;lual, hrlll corno pal':l prover it exccução de lei ou de orriem
ou dccisão judiciúria, limitando-se o rircrelo rio Govern:Hlor ~ sus-

I t 1'lllpuOn'lllo se essa medida haslar ao reslabeleclmen-penr er o a o t'O',...

lo da nOI'malidade;

e) forem praticados, na ndm:nislraçiio lllunieipa1. aIos sub-
\'{'rsivos ou dc eorrupção; I'

O não lh'er havido aplicação, no ensino ,pril~l:í,:'io elll, ~ada
I ' I \' "nlo ()l'lo l11eno,; da rcceita lnuulana mUlllclpaI.fino, ll' \'111 e po e~, . ,

a) da Assembléia Legislativa, os Prefeitos das Capitais dos
Eslados e dos .\iunicipios considerados estâncias hiLlrominerais em
lei estad ual; c

b) do Presidente da Hepúhliea, os Prefeitos dos .\iunicípios
dl'clarados de inlerêsse da segurança nacional por lei de iniciativa
do Poder Executivo,

~ 2." - SlJmcntc farão jus a remuneração os vereadores d:~s
Capitai~ c dos Municipios de populaçiio superior a duzentos mil
habitantes, denlro dos limites e cl'ilél'ios fixados elll lei comple-
mental',

~ 3." - A interven~'ão nos .\iunicipios serú regulada na Cons-
Iituiçiio do Eslado, slJlllen le podendo ocorrer quando:

a) s~ verificar impontualidadc no pagamento de cmprésli,

11I0 garanlido pelo Eslado;

li'nl'Ía
de de
lei; e

IT - pela adminislração própria, no que respeite ao
peculinr inlcr('sse, especialmenle quanlo:

a) :'l deer!'taçiio e arrecadaçiio rios tributos rle sua eompe-
e :'l aplicação rll' suas rendas, sem prcjuizo da obrigatorieda-
presl:lI' conlas e puhlicar halnncetcs nos prazos fixados em

Ar!. 15 - A aulonomia municipal será assegurada:

Panígl':lfo únÍeo - A organização lJIunicipal, \'a1'Íá\'el segun-
do as peculiaridades locais, a criação de municípios e a rcspecli-
va rlivisiio em dislritos deprnder:io de Iri,
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"TIl - a aplieação aos depulados esladuais do dir.polOlo 110
urtiga 35 c seus parúgrafos, no que couber; e

IX - a aplicação, no que couber, do disposto nos itens I
a III do artigo 114 aos membros dos Tribunais de Conlas, não poden-
do o seu númel'O ser superiOI' a sete,

~ 1.9 - Aos Eslados são eonferidos lodos os podêres que,
explícita ou implicitamente, não lhes se.iam vedndos paI' esln Cons-
tituição,

~ 2,. - A elrição do (;ovemador r do Vice-Governndor rh'
Esfndo f:lr-se-ú por sufJ'Úgio universal e voto direto e secrelo,

~ 3,. - A União, os Eslados e os ~!unicipios poderão celc-
hrnr convenIOS par:! eXl'cuçiio de suns leis, serviços ou decisões,
por inlermédio de funcionário,; federnis, estadunis ou municipais,

~ 4,. -- As polícias milital'es, inslituídas para a manulenção
da ordeJII pública nos Eslndos, nos Tcrl"itól"ios e no Distrito Federal.
c os COJ'pos de bombeil'Os militarcs são considerados fôrças auxilifl-
res, reSCl'\"a do Exército, não podendo seus postos ou grarluaçõcs
ler remunl'raç:io supcrior à fixadn para os postos e graduações cor-
n'sponr!entes no Exército,

~ 5,. - Não sel'á concedido, pela União, auxílio a Estado
ou Município, sem a prévia l'ntregn, ao órgão federal competente,
do .plano de sua aplicação, As contns do Govel'n:Hlor c ns do Pre-
feito serão presladas nos prazos e na forma da lei e pl'ecedidas dc
publicaçiio no .iom:1I oficial do Estado,

~ (LO - O númcro dc deputndos it Assemhléia Legislativa
eorrespondrrá ao triplo da representaç:io do Estndo nn Câmara
Fcderal e, alingido o número de tl'inta c scis, sel'ú aerescido de lanlos
«uantos forcm os deputados federais ncima de doze,

Ar!. 14 - Lei com[llcmcntar eslabelecerá os requisitos mí-
nimos de população e renda pública, bem como a forma de con-
sulta prévin :is populaçõcs, pat'a a criação de llIunieipios,

I - pela eleiçiio direta de Prefeito, Vice-Prefeito e vereado-
I'es realizadn simu!tânenmentc cm todo o País, em datn diferenle
das eleições gerais para senadores, depu lados federais e deputados
esladuais;
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S -t.o - o número .1 Iu~ ver~a( ores será, no máximo, de vinte
l' um. gU:lrd:lndo-sp proporCIOnalIdade com o eleitorado do ~runi<'Í-
pio.

Art. 1(j - A fiscaliz'lção f" ... " .• Inancelrn e orçamentária dos ~ru.
I\ICI~IOS sera ~xel'~ida mediante contrôle externo da Câmara :\Iuni.
~:i.a e l'onlrole Interno do Executivo :\Iunicipal, instituídos por

. S 1.° - ~ .contrôle exlel'no da Ci\mara :\Iunicipal será exer-
c,ldo, c~m o au:ulIo ~Io :ribunal de Con tas do Estado ou órgão I'S-
f.Hlu.d .\ que fOI" atrIllUlda essa incumbência.

~ ') ° S' ..• ~ ~, - omente por declsao de dois ter~'os dos membros
da Camara ~Iunicipal deixará de prevalecer o 1)'II"eCel" pre"'I' .ti I I T 'b • o, 1'1111-
~ (10. pe. ~ ri unal de Conlas ou órgão estadual mencionado no
~ "so )n' as eontas que o Prefeito deve pl'estal" anualmente,

",~, 3..° ~ Somente ?oderão instituir Tribunais de Contas os
~IUnICI~)IOS, LOl,n, pop~I1açao superior a dois milhões de habitantes
I rend.1 trIlmtana aCIma de quinhentos milh(')es ele ". . cruzeIros novos.

CAPITULO IV

/)0 Distrito Federal e dos Territórios

, .. :~t., 17 - A lei disporá sôbre a organização administrati,'a
e judlcIarIa do Distrito Fed('ml e dos Tel'ritórios.

I I' ~ .1.9 - Cab.erá ao Senado Federal discutir e votar projetos
(e el sobl'e ma~é:ta tributál"ia e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da admInIstração do Distl'Íto Fedel'al.

S ~.o, ~ O G~vernador do Distrito Federal e os Governadores
dos TerntOllOs senlo nomeados pelo P['esidente (Ia R 'lI', elHl) Ica.

S 3,9 - Caberá ao GO\'erna(lol' I l' "( o erl'ltorio a nomeação dos
PI"efeitos Municipais,

CAPITULO V

Do Sistema Tributário

Arl, 13 - AIC:'m dos impostos previstos t C
compete ú U -- 1° I ~ nes a onstituição,

mao, aos :sta( os, ao Distrito I'ederal (' aos Municípios
instituir:

. , I - taxas, alTecadadas elll I':IZilO do exercício do poder de
pohcl.a, ou peja utilização efetiva ou potencial de serviço 'lI'
cspeclfl I' " , s PU) ICOS, cos e e l\'ISI\'eIS, prestados ao contribuinte o t'
disposição; e u pos os a sun
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TI - contribuição de melhoria, nrrecada(ln dos proprietários
dI' imóveis valorizados por obras púhlicas, que terá como limite total
a despesa realizada e como limite individual o acréscimo (le valor
quI' ela obra resultar para cada imóvel beneficiado,

~ 1.0 _ LPi complementar estabelecerá normas gerais de direito
tributário, disporá sôbre os conflitos (le competência nessa matéria
('utre a União. os Estados. o Distrito Federnl e os Municípios, e
n~gulará as limitações constitucionais do poder de tributar.

S 2.0 - Para cobrança de taxas não SI' poderá tomar como
has(' de cúleulo a que tenhn sel'\'i(lo para a incidêncin dos impostos.

~ 3.0 - Sàmente n União, nos casos excepcionais definidos
em Ici complementar, poderú instituir I'mpréstimo compulsório.

~ 4,. - Ao Distrito Federnl e aos Estados não divididos ('m
municípios çompetem. cumulatinunente, os impostos atI'ÍbuÍdos aos
Estndos e aos Mun icípios; e à União, nos Territórios Federais, os
impostos atrihuídos aos Estados e, se o Território não fôr diddido
I'm municípios, os impostos municipais,

~ 5.0 - A Un ião poderá. desde que não tenham base de
cáleulo e fnto gerador idên ticos nos dos predstos nesta Constituição,
instituir outros impostos, além dos mencionllelos nos artigos 21 I' 22
e que não sejam da competência tributária privativa dos Estados,
cio DistI'Íto Federal ou elos Municípios, assim como transferir-lhes o
ex('rcÍcio da compl'tência rcsidunl e1l1 relação a impostos cuja in-
eidêncin seja definida em lei federal.

Art, l!l - f; vedado à Uniiio, aos Estados, ao Distrito Federal
e nos i\lunicípios:

I - instituil" ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça,
ressnlvados os casos prl'vistos nesta Constituiçiio;

11 _ estnbdecer Iimitaçôes ao tráfego de pessoas ou mel"ea-
elorias, paI" meio ele trihutos interestaduais ou intennunicipais; e

III - instituir impôsto sôbre:

a) o patrimônio. a renda ou os serviços uns dos outros;

h) os templos de qualquer culto;

c) o patrimônio, a renda ou os serdços dos partidos políticos
e de instituiçôes de edul'ação ou (Il' nssistência soei aI, observados os

requisitos da lei; e
d) o livro, o jornal e os periódicos, assim como o papel

dest inado ú sua impressão.
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S 1.0 - O disposto na alinea II do item III é extensi\'o às autar-
fluias, no que se refere ao patrimônio, fi renda e aos serviços Yincula-
elos às suas finalidades essenciais ou delas decorren tes; mas não se
('st('nde aos sen'iços púhlicos conceelidos, nem exonera o promitente.
compnulol' da obrigação de pagar impôsto que incidir sôhre imóvel
ohjpto de promessa de compra e venda.

~ 2,° - A União, mediantc lei complementai' e atendendo a
)'elevante interêsse social ou econômico nacional, poderá conceder
isenções de impostos ('sladuais e lIlunicipais,

Ar!. 20 - É vedado:

T - fi Uniiio instituir Irilmlo qu(' não seja uniform(' em todo
o território nncional ou implique distinção ou preferência em relflção
a qualquer Estado ou Municipio f'm prejuizo de outro;

H - à União tributar fi renda das obrigações da dívida
pública estadual ou municipal e os proventos dos flg('ntes elos Estados
e :'.Iunicípios, em nh'eis superiores aos que fixflr pflra as suas próprifls
obrigações (' panl os prm'entos dos seus próprios agentcs; e

IH - aos Estados, ao Dislrito Fcderal e aos Municípios es-
belecel' difcrença Iril,utária enln' bens de qualquer natureza, em l'azão
rb sua procedência ou destino,

Arl, 21 - Compete à UnifIo inslituir impôslo sôbre:

I - importação dc produtos eslrangeiros, facultado ao Poder
Execuli\'o, nas condições e nos limites eslabelecidos em lei, alterai'.
-lhe as alíquotas ou as bases d(' cálculo;

11 - exporlação, pal'a o estrangeiro, de produ los nacionais
ou nacionalizados, observado o disposlo no final do item anlerior;

11[ - propriedade lerritorial rural;

1\' ---:- renda e provenlos de qualquer nalul"l'za, salvo ajuda
de ('usto c diárias pagas pelos cofres púhlicos na forma da lei;

\' - produlos induslJ"Í:llizados, lamhém observa rio o disposlo
no final do item 1;

VI - operações de crédito, cfunbio c scguro 011 relativas a
titulos ou \'alores mohiliários;

VII - servi~'os de lransporle e comunicações, salvo os de
nalureza csll"itamente municipal;

VIII - produção, importação, circulflção, distribuição ou con-
sumo de lubrificantes e eombuslÍ\'cis líquidos ou gasosos c de energia
clélI'ica, impôslo que incidirá lima só vez sôbre qualquer dessas
opel'ações, excluída a incidência de oulro tributo sôbre elas; e
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IX - a exlração, a circulação, a dislrihuição ou o consumo
rIos minerais do Pais enumerados em IPi, impôsto que incidirá uma
só \'ez sôbre qualquer dessas olJPraçõl's, ohs('ITado o disposto no
final do item anterior,

S 1.° - A União podel'Ú instituir outros impostos, além dos
Illencionados nos itens anteriores, deSfIe que não tenhnm fato gerador
ou hasf' d(' c:ílculo idf>nlicos aos dos previslos nos artigos 23 e 24,

~ 2," - A União pode instituil':

contrihui 'ões, nos tênnos do item I dêste artigo, lendo
em visla inlen'enção no dominio econômico (' o interêsse da pre-
ddênda social ou de eategorias profissionais; c

Il - empréslimos eompulsórios, nos CflSOSespeciais definidos
em lei complemenlal', aos quais S(' aplicarüo as disposições consti-
lucionai~ relativas aos Irilmtos r' its normas gerais do direilo Irilm-
lário.

~ 3," - O impôsto sôhre produtos industrializados será seletivo
em função da r'sselH'ialidade dos produlos, c não-culllulativo, abatcn-
do-se, elll eada operação, o montante cohnH!o nas anteriores.

~ 4,° - A lei poderá destillflr a receita dos imposlos enUlIl(,-
nulos nos itens 11 e VI dêsle artigo li fOl'mação de 1'('sel'\'aS mOlle-
tál'ias ou dr' capital para financianll'nlo de programa de desenvold-
Illento econômico,

~ 5:' - A UnÍlio porlel':'\ lransferir o exercieio supletivo dc
sua competência trihulária aos Eslados, :lO Distrilo FI' r1<' 1":11 ou aos
:'.lun icípios.

~li: -- () impôslo de lJue lrala o item III dêsle artigo não
incidir:'! sôbl"l' glebas rurais de área não exeedenle a vinil' c cinco
heclares, quando as cultive. só ou eom sua família, o pl'oprielário
que n:io possua ou 11'0 imóvel.

Art. 22 - Compele ú União, na iminência ou no caso de
guerra e.. terna, instituil', lempodll'iamenle, impostos exlraordinários
eomprcenrlidos, ou não, em sua competência tribulária, os quais
serão supJ'Ímido~ gradativanlent(', cessadas as eausas de sua criação,

;\1'1. ~3 - Compele aos Eslados c ao Disll'ilo Federal instiluir
imposlos sôbre:

1 - Il'ansmissflO, a qualquer lítulo, de bens imóveis por
nalureza r' aeessão física e dc direitos reais sôbre imóveis excelo os
de garantia, hem como sôbre a cessfIo de direitos à sua aquisição; c

II - operaçrles relativas ú circuJaçfIo de mercadorias, reali-
zadas por produ lares, industriais l' eomercia',lles, imposlos que não
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serão eumulativos e elos quais se abaterá, nos têrmos do disposto
em lei complementar, o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo
ou por outro Estado.

~ 1.9 - O produto da a;Tecadação do impôsto a que se refere
o ill'lIl TV do artigo 21, incidente sôhre rendimentos do trabalho e
de titulos da divida púhlica pngos pelos Estados e pelo Distrito
Federal, serú disll'ibuído a êstl'S, na forma qu(' a lei ('stabelecer,
quando fOl'em obrigados a reter o tributo.

~ 2.9 - O impôsto de que traIa o item I compelI' ao Estado
onde estú situado o imóvel. ainda que a Iransmissão rcsu1te de
sucessão aherta no estrangeiro; sua alíquota não exeederú os limites
estabelecidos em resolução do Senado Fcderal por proposta do Pre-
sidente da República, na forma prevista em lei.

~ 3.• -- O impôsto a que se I'cfl're o item J não incide sôbre
a transmissão de bens ou direitos iueorponlllos ao patrimônio de
pessoa juridiea em realização dI' capi tal, nem sôbre a tl'ansmissão
de bens ou dil'eitos decorrentes de fusão, incorpOl'ação ou extinção
de capital de pessoa jurídiea, salvo se a atividade prepondenlllte
dessa £'ntidacle fôr o comércio dêsses bens ou direitos. ou :1 locação
de imóveis.

~ 4" - Lei complementar poderú instituir, além das mencio-
nadas no item lI, outras ealegorias d(' contrih~lintes daquele impôsto.

S 5" -- A alíquota do impôsto a que se refere o item II s('rú
uniforme para tôdas as mercadol'Ías nas operações intel"nas e in-
teresladuais; o Senado Federal, mediante resolução tomada por ini-
ciativa do Presidente da República, fixarú as alíquotas múximas PaI'a
as operações in ternas, as interestaduais e as de expol'tação o

g (i,v - As isenções do impôsto sôbre operações I"('lati\'as :i
cil'culação de mcrcadorias serão concedidas ou re\'ogadas nos têl'lJloS
fixados em convênios, celebrados (' ratificados pelos Estados, segundo
o disposto em lei complementar o

~ i.•- O impôsto de que trata O item 11 não incidirú sôhrc
as opl'rações que destinem ao exterior pI'Odutos industrializados e
outros que a lei indicar,

S 8.• - Do produto da arrecaclaç:1o do impôsto meneionaelo
no item 11, oitenta POI' cento constituirão receita dos Estados, e \"Ínlc
por cento, dos Municípios. As parcelas pcrlcncentes aos ?llunicípios
serão creditadas em contas especiais, ahertas em l'stabelecimentos
oficiais de créd ito, na forma c nos prazos fixados em lri federal.
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Ar!. 24 - Compele aos lIlunicípios instituir impôsto sôhre:

I - propriedade predial e leITitorial urbana; e

li - serYiços de qualquer natureza não compreendidos na
compl'lência tl'ibutúl'ia da União ou dos Estados, definidos ('m lei
complementar.

~ I:' - Pertence aos ~Iunicipios o produto da arrecadação
do impôs!o mencionado no item lU do artigo 21. incirlente sôbre
os imóveis situados em seu território.

~ 2.• -- Será distl'ibuído aos ~Iunicípios, na forma que a lei
estah£'lecer. o pl'oduto da aITecadação do impôsto de que trata o item
IV do artigo 21, incidente sôbre rendimentos do trabalho e de titulos
da dh'ida públiea por ('Ies pagos, quando forem obrigados a reter o
tributo.

~ 3.• - Independentemente de ordem superior, em Pl':lZO
não maior de trinta dias, a contaI' ela elata da arrecadação, e soh
pena de demissão, as autol'iclaeles arrecadadoras dos tributos men.
cionados no ~ I.V £'ntregarão aos ~Iunicípios as importflncias que
a ('Ies per!encerem, ú medida que forem sendo arrecadadas.

~ 4" - Lei complementaI' poderú fixar as alíquotas múximas
elo impôsto ele que Irata o itcm lI.

Ar\. 25 - Do produto da arrecadação dos imposlos mencio-
nados nos ilens IY e \' do aI'tigo 21, a União distl"ibuirá doze por
cento na fonna seguinte:

I - c:inco por ('('nlo ao Fundo dl' Participa~':io elos Estados,
do Distrito F('deral e dos Territórios;

IT einco por ('enIo ao Funelo ele Participação dos ~Iu-
nieípios; e

IH dois por c('nlo a Fundo Especial que terá sua aplica-
ç:io I'egulada em lei o

S 1.. - A aplicação dos fundos ploe\"Ístos nos itens I e 11
será regulada por lei federal, que incumbirú o Tribunal de Contas
da Uni:io de fazer o cálculo das quotas estaduais e municipais, fican-
do a sua enln'ga a depender:

a) da apro\'llção de programas de aplicação elaborados pelos
Estados, Distl'ito Federal e Municípios, com base nas diretrizes e
pl'Íoridades esta!Jclpcidas pelo Poder Executivo Federal;

b) da vinculaç:io de recursos próprios, pelos Estados, peJo
Distl'Íto Federal e pelos ~Iunicipios, para execução dos programas
c'itados na alínea a;
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c) da transferêneia dC'ti\'a, -para os Estallos, o Distrito Fe-
dcr:l1 C' os :'>Iunicipios, rlC' eneargos eXC'l;uti\'os ria União: l'

d) do recolhimento dos impostos fedC'rais arrccadados pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pC'los :'>Iunicípios, e da liqiiidação
das di\'idas dessas cntidades ou dl' Sl'US ól'gãos dc arlministração
indil,C'ta, para com a União, inclusi\'C' as oriundas dc IH'C'stação de
garantia,

~ 2 .• - Para efeito dc eálculo da porcentagem deslinada aos
Fundos de Partici!1ação, excluir-sC'-á a pal'l'l'la do impôsto de renda
e J)ro\'entos de qualquel' natureza qUl', nos têrmos dos arligos 23. ~
1.., e 24, ~ 2.9, pertence aos Estados e l\lunicipios,

Arl. 2G - A União distribuil'á aos Estados, ao Distrito F('de-
,'ai l' aos Municipios:

I - quarenta por ccnto do produto da alTccadação do im-
pôsto sôbrc lubrificantes e combusli\'(~is líquidos ou gasosos ml'ncio-
nado no itcm IX do artigo 21,

II - sessenta por cento do produto da arrecadação do im-
pôslo sôbre energia l'létl'ica mencionado no item VIII do artigo 21; e

IH - no\'cnta por cento do produto da aITecadação do im-
pôsto sôbre minerais do Pais mencionado no item IX do artigo 21,

~ 1.• - A distribuição será fl'ita nos têrlllos de lei federal,
que podel'á dispor sôbl'e a fOl'ma c os fins de aplicação dos I'ecursos
distribuidos, conforme os seguintes cl.itél'ios:

a) nos casos dos itcns I c lI, pl'Oporciona! á supcI'ficic, po-
pulação, produção l' consumo, adicionando-se, quando couber, no
toennte ao item II, quota compensatória da área inundada pelos
rcservatórios;

b) no caso do itcm IH, proporcional 11 produção.

~ 2 .• - As indústrias consumidoras de minel'ais do PnÍs
poderão abater o impôsto a que se refere o item IX do al'ligo 21
do impôsto sôhre a circulação de mCl'cnc\orias e do impôslo sôbre
produtos industrializados, na pl'oporção de no\'enta POI' ccnto e
dl'z por ccnlo, I'especti\'anwn te.

CAPíTULO VI

Do Poder Ll'gislali!lo

Seçeio I - J)isfJosiçüe.~ Gerais

Arl. 2i O Poder LegÍslati\'ll é exercido pelo COllgrC'sso
:'\acional, que se cOIJI!Jõe da Cfllnara dos Deputudos e do Senado
Fedend.
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:\ rt. 28 - A l'1eiçüo para deputados e senadores rar-sl'-á simul-
tâneamcnte em todo o País.

Arl. 29 -- O CongrC'sso . 'acionaI rcunir-se-á, nnualmente. na
Capital da União, ele 31 de mnrço a 30 de nOYl'mbro,

~ 1:' - A eOllYocação extl'aorrlinária do CongrC'sso I Tacionnl
far-se-á:

a) pelo Prcsidente do Senado, em I'aso de de(Tl'Ia(;ão de es-
tado de sítio ou de in leryenção federul; ou

h) rwlo Presidf'nte da Hepúhlica. f!uando rste :t cntl'n<lcr ne-
cC'ssáJ'Ía,

~ 2.0 - Na sessão legislatiya extrnordinária, o Congresso Na-
cional somentC' <lelihC'rará sôbre a matéria para a qual fôr con\'ocndo,

~ 3." - Além de rcuniües para outros fins previstos nesta
Constituição. reunir-sl'-iío. em sessão conjunta, funcionando como
:\Iesa a do Senado FC'dend, êste C' a Câmara dos Depulados, pnrn:

I inaugural' sessão legislativa:

II elaborar regimento comum: e

TIl diseutir e 'otal' o or~'anH'nto.

~ -I:' - Cada uma das Câmams reunir-se-á em sessões pre-
paratórias, a partir de L" de fe\'el"l'il'o. no pl'irneiro ano da legislatu-
ra, para a possc de scus mcmhros e eleição das J'('spC'cti\'as ~Icsas.

ArL. 30 - A cada uma das Câmaras compl'le elaborar seu
J'('gimento interno, dispor sôhre sua orga~izaçiio, policia f' pl'Ovi-
IJIC'nto <lI' ('argos de seus sC'rviços,

Parágrafo único -- Obser\'aJ'-se-üo as seguintC's normas re-
gimen tais:

a) na C'onstituição das comissões. assegurar-se-á, tanto quan-
to possÍvl'1, a representação pro[)orcional elos p,~rlid()s nacionais
que partieipem da I'cspccti\'a Câmara;

h) não poder:1 ~;er I'ealizada r:wis de uma se~;são ordinária
POI' dia;

e) não sCI'á autorizada a publicaçúo de pronunciamenlos que
cIlYol\'erem ofensas ús Instituições Nacionais, propaganda de guel'l'a,
de suh\'ersão ela ordem política ou social. dc prcconceíto de raça,
de l'eligi<io ou dc classe, configurarem cI'imes contra a honra ou
conli\'erem incítamcnto 11 prática ele crÍmes ele qualquer natureza;

d) a :'Ilesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado Fedl'-
ral encamin!JariJ, por intel'l1lédio da Presidência da República, sú-
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público,
011 em-

contrato

de emprêsa que goze de
jurídica de direito públi-

II - - desde a posse:

no

demis-
I;

. el11 (tue seJ'u inleJ'('ssada qualquer nasd) patroclllar causa
entidades a que se refere a alínea a do item I.

Al'I. 35 - Perderú o mandato o deputado ou senador:

I - que in fringir qualquer das proibições estabelecidas
artigo anteríor;

a) ser propl'ietários ou diretores
favor de('orren!e de COnll"ato com pessoa
co, ou nela exercer função I'emunel"ada;

b) o('upar (,aI'go, função ou ('mprêgo, de qlle se!am
siHis ael 1/1111/111, nas entidndes l'eferidas na alínea a do Item

I - -- desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manlt'r contmlo com pessoa de direito
au!al"quia. emprêsa pública, sociedade de economia mista
prêsa concessionária de serviço público, salvo quando o
obedecer a dÚllslllas uniformes;

, ''',ll'!!(), função 011 t'l11llrêgo remuneradob) accltar ou exereer ~ ~
nas entidades constantes da alínea anterior;

paI; e
"lell""() "e(leraI. estadual 011 municioexcJ'('('r outro cargo ~

S 1,9 - - Por a iuda de custo entender-se-á a comp~nsação de
c1espes;s eom tnIllSI)~rte e outras imprescindíveis para ,o compare-
cimento à sessão legislativa onlinária ou ú sessão legislalJ,'n extraor-
dinária eonvocada na forma do ~ 1.9 do artigo 2!l,

~ 2," - O pagamenlo da ajuda de custo será feito em duas
pareelas, sórnente podendo o eongressista recebe: a scgl~n:la. se hOIl-

, I I (\OI'S t('I'/'OS (\'1 S('SS:-IOh'!'islatl,'a ordlnal'la ou devel' cornpm'eell () : . >. , ... , .' .

sessão Icgislali,'a extnlOrdinária.

~ 3," - O pagamenlo da parle variável do subsidio COITl'S-
ponderú ao eomJJaI"t'cin1('nto l'feUvo do congressista e à participa-
\' ão nas votações.

1 t. () lTl,'lXlmo de oito por mês.~ ~,. -- Serão remunera( as. a c
as scssiies extraordinárias da Cflmara dos Ocputndns e do Senado
Fedenil; pelo compareeil11enlo a essas sessões e :1S do Congl-esso
:\acional, será paga l'en1uneração não exeedcnte, por sessão, a 11m
trinta avos da paI-te variável do sllbsídio mensal.

Ar!. 34 - Os úeputados e senadores não poderão:

mente pedidos de informação sôbre fato relacionado com matéria
legislativa em tl'âmite ou sôbre fato sujpito ú fiscalizaçfio do Con-
gn'sso , 'aeional ou de suas Casas;

e) niio seI':,! criada comissão parlamentar de inquérito en-
quanto estin'l"em funcionando concomitantementc pelo menos cin-
co, salvo delibel'açiio por parte da maiol'ia da C:lmal'a dos Oeputados
ou do Senado Federal;

f) a eomissão parlamentar de inquérito funcional'á na sede
do Congresso XacionaI. nfio sendo permitidas d('spesas eom viagl'ns
para seus membros;

g) não s('rá de qualquer nlodo sub"cncionada "ingem d('
('ongl'essisla ao ('xterior, sah'o no desempenho de missão temporá-
rin, de carátel' diplomático ou cultural, nll'diante prédn designação
do PodeI' Executivo e concessão de licença da Câmanl a qu(' per-
tencer o deputado ou senador; e

h) sel'á de dois anos o mandato IHIl'a membro da ?Ilesa de
qualquer das Ciimal'as, pl'Oibida a I"eeleiçiio,

:\1'1. 31 -=- Salvo disposição constitucional cm eontrário, as
delib('raçlies de eada Ciimara scrão tomadas por maioria de ,'atos,
presente a maiol'Ía de s('us mcmhl'os.

:\1'1. 32 - - Os dcpulados e senadol'es são invioláv('is, no ('xer-
('il'Ío do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, sah'o nos
casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos pl'evislos na Lei de
Segurnnça ~aeional,

~ 1.9 - Durantc as sessões, e quando pal'a elas se dirigirem
ou delas regressarem, os deputados e senadores não poderão ser
presos, salvo ('m flagrante de (Tin}(' eomum ou pertUl'baçâo da ordem
pública.

~ 2,9 -- Xos (Times comuns, os deputados (' senadores serão
submetidos a julgamento perante o Supremo Tl'ibunal Federal,

~ 3,9 - A ineOl'poração, às fôrças armadas, de deputados ('
senadores, ('mbora militan's t' air.da que em tempo de guerra, tle-
pendel'á de licença da Câmara respectiva.

~ 4,. - As prelTogativas processuais dos senadores e depu-
lados, arrolados como t('slemunhas, não subsistirão, se deixarem êles
dc alender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, o convite
judicial,

Al'I. 33 - O subsídio, dividido em parlc fixa e parte vana-
vel, e a ajuda de custo de deputados e senadores seriio iguais e es-
tabelecidos no fim de cada legislalura para a suhseqüente,
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Seçeia II - IJa r.nlllara dos IJefJut(Jdos

Ar!. 40 - Compete pri\'atil'amenll' à Cfullara dos Deputados;

até eem mil eleitores, três deputados;

de ccm mil e um a três milhões de eleitorcs, mais um
paI'< carla grupo rI(' cem mil ou fração superior a cinqüen-

a)

d) além de seis milhões de eleitores, mais um deputado
pal'a cada grupo rle quinhentos mil ou fr::ção superior a duzentos
e cinqüenta mil.

S 3.'.' - Exeetuarlo o dl' Fernando de ,'oronha, eada TelTi-
tório será rcpresl'nlado na Cfuuara por um deputado.

~ -1," - O númcro de deputados uão \'igorarú na legis1:tturH
em que fô," fixado,

I - dedarar, por dois tel'ços dos seus membros, a proce-
dência dc acusação eontra o Presidente da Hepública e os ;\linistl'Os
rle Eslado;

Ar!. 3!J - A Câmam dos Deputados compõe-se de represen-
tantes <lo povo, eleitos, enlre cidadões maiores de \'inte e um anos
c no exercício dos direitos jJo!itieos, por \'oto direto e sccreto, em
carla Estado c TcrI'Ítório,

li)

dl'putado
ta mil;

c) de três milhões e um a seis milhões de eleitores. mais
um deputado para eada grup,) rle trezentos mil ou fração superior
a cpnlo e ein'1iienta mil; e

quer de suas comissões, quando uma ou outra Cfllllal'a, por delibe-
ração da maioI'Ía, os conVOCaI" para prestarem, pessoalmente, in-
formaçiies acêrca rle assunto preYiamente determinado.

~ L" - A falta dl' comparecimento. sem justificação, importa
l'rinH' dc rcsponsahilidade.

~ 2," - Os Ministros de Estado, a seu pedido, poderão com-
pareeer perante as eomissões ou o p!enilrio (Ie qualquer das Casas
do Congresso Nacional e diseutir projetos rl'lacionados com o ;\li-
nistério soh sua direção .

~ 1." - Cada legislatura durarú quatl'O anos.

~ 2.'! - O núml'ro de <I('putados POI' Estado será estabelecido
('m lei, na propOl'ç:IO dns l'll'itores nêle inseri los, ('on forme os sc-
guintes critérios:
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Ir - cujo procedimenlo fÔI' (Ieclarado ineompatÍ\'el com o
decôro parlamentar ou atentatól"io das instituições vigentes;

III - que deixar de comparecer, ('m cada sessiio legislativa
anual. à têrça parte das sessões ordinárias da Cflmara a que perten-
('1'1', sah'o doeilç.a compl'O\'ada, licença ou missiio autorizada pela
respectiva Casa;

IV - que peJ'(lel' ou tivel' suspensos os direitos políticos; ou

Y - que praticar aios de infidelidade partidária, segundo
•• previsto no parágrafo único do artigo 152,

~ L" - Além de outros easos definidos no regimcnto inter-
no, considerar-se-á ineomplltivel com o rleeôl'o parlamental' o abuso
das J)rcITol.wli\'as asseguradas ao congressista ou a percepção, no
exel'CÍeio do mandato, de van tagens ilícitas ou imorais.

~ 2," - :\os casos dos itens I c rI, a perda do man(lato scní
declanH1a pela Cftmllra dos Deputados ou pelo Senado Fedcral. me-
diante provocaçiio de qualquer de seus lIIemhros, da I"espectiva
:'Ilesa ou d(' partido político,

~ :l." - :\0 easo do item rIr. a perda do mandato poderú
oeOlTer por pro\'oeaçiio de qualquer dos memhros da Câmara, de
partido politico ou do primeiro suplente do partido, e será dec!anH\a
pela :\It'sa da Câmara a que pel'tenccl' o represcntan!c, assegurada
plena defesa l' podendo a deeisão ~;er objeto de apreciação judicial.

S 4," - Se oeOlTerem os casos dos itens IV e V, a perda
será automátiea l' (lcclamda pela resl)('ctiva ~Jesa.

Ar!. 36 -- •Tão perderá o mandato o deputado ou senador
invcstido n:l funçftO de :'Ilinistro de Estado.

~ L" - Dar-se-it a convocação de suplente apenas no easo
de \'[:ga em vil'tude de morte, renúncia ou investidura na função
de ~linistro de Estado, Não haven(lo suplente, só seri! feita a eleição
do substituto em easo rle \'aga, se faltarem mais de quinze meses
para o término do mandato,

~ 2," - - Com licença de Sl::1 Câmara, pouerá o deputado ou
senado!' desellljJenhar missões temporúrias de carúter diplomático
ou cultural.

Ar!. 37 - A Câmara dos Deputados e o Senado Federal,
\'11I conjunto ou sepal'a<lanH'nle, criarão comissões de inquérito sôbre
fato rleterminado e por prazo eerto, mediante requeI'Ímcnto de um
têrço de seus membros.

Ar!. 38 -- Os ;\Iinistros de Estados serão obI'Ígados a COlll-
pareeer peran!l' a C:lInara dos )cplltados, o Sl'nado Federal ou qual-
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H - proceder ú tomada de contas do PI"esidcnte da Repú-
hlicn, qunndo não apresentadas ao Congresso ?\'acional dentro de
sessenta d ias após a abertura da sessão legislath"a;

In - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos
de seus sel'yiços c fixem os respectiyos vencimentos,

Seção /11 - /)0 Sentido Fedeml

Ar\. 41 - O Senado Federal compõe-se de representantes dos
Estndos, eleitos pelo yoto secreto e (lireto, dentre os cidadões maio-
res de trinta e cinco anos, no exercíeio de seus direitos políticos,
segundo o pdncípio majoritário,

S 1.~ - Cada Estado elegerá três senadores, com man(lnto
de oito anos, renm'ando-se a representação, de quatro em quatro
altel'nadamen te, por um e por dois terços,

~ 2,~ - Cada senadol' será eleito com seu suplen te,

.-\rt, 42 - Compete pri\'atiyamenll' ao Senador Federal:

I - .Julgar o Presidentl' da Repúblíca nos crimes de res-
ponsaiJilidade e os ~linistros de Estado nos erimes da mesma natu-
reza eonexos com aquêles;

II - processar e julgai' os ~linistros do Supremo TI'ilmnnl
Federal e o Procurador-Gernl da República, nos crimes de respon-
sabilidade;

IH - aprO\'aI", pre\'Íamente, por yoto secreto, a escolha de
magistnulos, nos casos determinados pela Constituição, dos ~linis-
tros do Tdbunal de Contas dn União, do Goyel'llador do Distrito
Federal, bem como dos Conselheil'Os do Tribunal de Contas do
Distrito Federal e dos Chefes de missão diplomática de caráter
permanen ll';

1\' - autorizar empl'(~stim(Js, operações ou acôrdos exter-
nos, de qualquer natureza, de interêsse dos Estados, do Distrito
Federal e dos ~Iunicípios, ou\'Ído o Podcl" Executiyo Federal;

V - legislai' para o Distrito Federal, segundo o disposto
no S 1.... do artigo 1i, e nêle exercei' a fiscalização financeira e
orçnmenlária, com o auxílio do respectiyo Tribunal de Contas;

VI - fixar, por proposta do Presidente da Hepública l' me-
diante I'esoluçáo, limites globais para o montante da dívida con-
solidada dos Estados c dos ~Iunicípios; estabelecer e alterar limi-
tes de prazo, mínimo c máximo, taxas de juros e demais condições
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das obrigações por êles emitidas; e proibir ou limitar ll'mpol"ària-
mente a emissiio c o lançamento de quaisquer ohrignções dessns
entidades;

VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou
decreto, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Su-
premo Tribunal Federal;

Vln - expedir resoluções; c

IX - propor projclos de lei que criem ou extingaIlI cnrgos
de scus serviços e fixem os respeelh'os yencimentos,

PaI'ágrafo único - 1'\os easos preyistos nos itens I e 11. fun-
cionnl'Ú como Presidente do Senado Federal o do Suprcmo Tribunal
Federal; sàmente por dois terços de yotos será proferida a sentença
condenntória, l' a penn limitar-se-á à perda do cargo, com inabilita-
ção, por cinco anos, para o exercício de função pública, Sl'm pre-
juízo de ação da justiça ord inária,

Seção 1\' - /Jas Atribuições do Poder !.egis/ativo

Art, 43 - Cnhe ao Congl'esso ~acionnL ('om a sanção do Pre-
sidente da HepúhlÍl'a, dispoJ" sôbrl' tôdas as matérias de com pe-
têm'ia dn União, especialmentl':

I - tributos, arreeadação c distribuição de rendas;

II - oJ"çamento anual e pIul'ianual; ahertuJ'a e operação de
crédito; dh'ida púhlica; emissões de curso forçado;

III - fixa~'ão do l'fl'tivos das fôr~"as armndas p:lra o tempo
de paz;

IV planos e programas nacionais e regionais dç desenvol-
vimento;

V -- cl'iação de cargos públicos e fixação dos respectÍ\'os
\'encimentos, rl'ssltl\'ado o disposto no item III do artigo 55;

VI - limites do terl'itório nacional: espaço aéreo e maritimo;
bens do dominio da União;

VII - tl'ansferência temporúria da sede do Govêrno Federnl;

Vln - l'oncessáo de anistia; e

IX - organização administrativa e judiciária dos Territórios,

AJ"t, H - (~da competência exclusiva do Congresso .:\'acional:
---~- --::--- __••ü

I - resolvei' definitivamente sôbl'e os tratados, convenções e
atos intel'llacionais celebl'ados pelo Presidentc da Hepública;

, ~
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II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra
e a fazer a paz; a permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nêle permaneçam temporàriamente, nos casos
previstos em lei complementar;

TIr - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República
a se ausentarem do País;

rv - apronu' ou suspender a intervenção federal ou o estado
de sítio;

V - apl'Ovar a incorporação ou desmembramento de áreas de
Estados ou de TelTitóríos;

vr - mudar temporàriamente a sua sede;

VTI -- fixar, para viger na legislatura seguinte, a ajuda de
custo dos membros do Congresso Nacional, assím como os subsídíos
dêstes, os do Presidente e os do Vice-Presidente da República;

VIn - julgar as contas do Presidente da República; e

IX - rleliber:lr sôbl'e o adiamento e a suspensão de suas
sessões.

AI't. 45 - A lei regulará o processo de fiscalização, pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder
Executivo. inclusive os da administração indireta.

Seção V -- Do Processo Legislativo

Ar!. 46 - O processo legislativo compl'eende a elaboração
de:

I -. emendas ú Constituição;

U - Icis complementares :I Constituição;

lU leis ordinárias;

IV leis delegadas;

V :- decretos-leis;

vr - decl'ctos legislatiyos; e

VII - resoluções.

Ar\. 47 - A Constituiçflo poderá seI' emendada mediante
proposta:

I - de membros da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal; ou

II -- do Presidente da Hepública.
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~ 1.~ - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente n abolir :l Federação ou a República.

S 2 .• - A Constituição não poderá ser emendada na vigência
rle estado de sítio.

S 3.9 - No caso do item I, a proposta deverá ter a assinatura
rle um têrço dos membros da Câmara (los Deputados ou do Senado
Federal.

Ar\. 48 - Em qualquer dos casos do artigo anterior, itens
I c 11, a propost:l serú discutida c votada em reunião do Congresso
Naeion:ll, ('m rluas sessões, rlentl'O de sessenta dias, a contar da
sua apresentação ou recebimento, e havida por aprovada quando
ohtiver. em ambas as votações. rlois tel"çOS do; votos dos membros
de suas Casas.

Art. 4!l - A emenda à Constituição serú promulgada pelas
~Iesas ria Cftmara dos Deputados e (lo Senado Federal. com o res-
pectivo número de ol'dem.

Art. 50 - As leis complementa1'(~s somente serão aprovadas
se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros das duas Casas
do Congresso NacionaL observados os demais têrmos da votação das
leis onlinál'ias.

Art. 51 -- O Presidente da H('púhlica poderá el1\'im' ao Con-
gresso Nacional projetos de lei sôbre qualquer matéria, os quais, se o
solicitar, serão apreciados den tro de quarenta e cinco dias, a contar
do seu recebimento na Câmara dos Deputados, e de igual prazo no
Senado Federal.

S 1.9 - A solicitação do prazo mencionado neste artigo poderá
ser feita depois da I'emessa do projeto e em qualquer fase rle seu
andamento.

~ 2.9 - Se o Presidente da Hepública julgar urgente o projeto,
poderá solicitar que a sua aprcciação seja feita em sessão conjunta
do Congresso Nacional, dentro do prazo de quarenta dias.

S 3.9 - Na falta de deliberação dentro dos prazos estipulado.,
11(,'ste artigo e parágrafos anteriores, considerar-se-ão aproyados os
pl"Ojetos.

ti 4.9 - A apreciação das emendas do Senado Federal pela
Câmara dos Deputados far-se-á, nos casos previstos neste artigo e em
seu S 1.9, no prazo de rlez dias; findo êste, serão tidas por aprovarlas,
se não tiver ha\"Ído deliberação.

S 5.9 - Os prazos do artigo 48, dês te al"tigo e de seus parágrafos
e do !l 1.0 do artigo 55 não correrão nos períodos dc recesso do
Congresso Nacional .
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S 6,~ - O disposto neste aI't igo não se aplicarú aos projetos
rle codificação.

Parúgrafo único - ;'\iio serão objeto de delegação os atos da
eompetê'ncia exclusiva do Congresso ;'\acional, nem os da compe-
tência prinltiva ria Câmara dos Deputarios ou rio Senado Federal,
nem a legislação sôbre:

Ar!. 52
da República,
suas Casas,

As leis delegadas serão elaboradas pelo Presiden te
('omissão do Congn'sso :\acional ou de qualquer de

Art. 5(j -- A iniciath'a das leis cabe a qualquer membro ou
comissão da Ctlll1ara dos Deputaelos ou do Senado Federal, ao Pre-
sidente da República e aos Trihunais Federais com juris(lição em
lodo o território nacional,

l'arúgrafo único - :\ discussão c votação elos projetos de
inic-iativa do Presidente ela República terão inicio na Câmat'a dos
Deputarlos, salvo o disposto no S 2,9 do artigo 51.

Ar!. 57 - I~ ria competência exelush'a rio Pl'esidente dn
Repúblil'a a iniciativa das leis que:

I - a organização dos juizos l' tribunais c as garantias da
magistra tura;

II - a nacionalidade, a cidadania, os direitos politicos e o
direÍlo eleitoral; e

Irr - o sistema monetário.

Art. 53 - No caso de delegação a eomissão especial, sôbre
a qual disporú o regimento do Congresso Nacional, o projeto aprovado
será remetido à sanção, salvo se, no pl'azo de dez dias da sua publi-
cação, a maioria dos membros da comissão ou um quinto da Ctllnam
dos Depulados ou do Senado Federal requerer a sua votação pelo
plenário.

Art. 54 - A delegação ao Presidente da República terá a
fonna de resolução do Congresso Nacional, que cspeeificará seu
conteúdo c os têrmos do seu exerci cio .

Parágrafo único - Se a resolução determinar a apreciação
do projelo pelo Congn'sso ;'\acional, êste a rarú em votação única,
,'edada qualquer emenda.

Ar!. 55 - O Presiden le da República, em casos de urgência
ou de interêsse público relevante, e desde que não haja aumento de
despesa, poderú expedir decretos-leis sôhre as seguintes mntérias:

I - segurança nacionnl;

11 - finanças públicas, inelusive no nuas tributárias; e

IH - criação de cargos públicos e fixação de vencimentos,

~ 1.9 - Publicado o texto, que terá vigêncin imedinta, o
Congresso l'\acional o nprov3l'á ou rejeílarú, dentro de sessenta dias,
não podendo emendá-lo; se, nesse prazo, não houver deliberação, o
texto sel'á tido por aprovndo.

~ 2.Q - A rejeição do decreto-lei não implicarú a nulidade
dos atos pratic:Hlos durante a sua vigência.

I - disponham sôbre matéria financeira;

11 - criclll cal'gos, funções ou empl'egos públicos ou aumen-
tem vencimen tos ou a despesa pública;

III - fixem ou modifiquem os efetivos das fôrças armadas;

IV - disponham sôbre organização administrath'a e judiciú-
ria, matéria trihutúria c oJ'çamentúria, serviços públicos e pessoal da
administração do Distrito Federal, belll corno sôbre organização ju-
diciária, administl'ativa e matéria tributária dos Territórios;

V - (lisponham sôbrl' servhlores públicos da União, seu
J'egime juridieo, provimento de cargos públicos, estabilidade e apo-
sentadoria de funcionúrios eivis, reforma e transferência de militares
para a inath'idade; ou

VI eoncedalll anistia relativa a crimes politicos, ouvido o
Conselho de Segurança Nacional.

Parúgmro único - i\'ão serão admitidas emendas que aumen-
tem a despesa prevista:

a) nos projetos cuja inieialiva seja da exelusiva eompetên-
cin do Presidente da República; ou

h) nos projetos sôhre ol'ganização dos serviços administrati-
vos da Câmara dos Depulados, do Senado Fedeml (' dos Tribunais
Federais.

Arl. 58 - O projeto de lei aprovado por uma Cúmnra serú
re\'Ísto pela outra, em um só tUl'no de discussão c votação.

S 1.~ -- Se a Câmara revisora o aprO,"al', () projeto serú
enviado ú sanção ou II promulgação; se o emendar, volverá ú Casa
iniciadonl, para que apl'eeie a emenda; se o rejeitar, serú arquivado.

~ 2." - O projeto de lei qUl' receher, quanto ao mérito, parecer
contrário de tôdas as comissões, será tido como rejeilado.

S 3,. - A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou
não sandonado, assim como a constante de proposta de emenda à
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Constituição, rejeitada ou haYida por prejudicada, somente poderá
constituir objeto (lI' nôvo projeto, na mesma sessão legislativa, me-
diante proposta da maioria absoluta (los membros de qualquer das
Câmaras, ressalvarIas as proposições de iniciativa do Presidente da
República.

Arl. 5!l - Nos casos do artigo 43, a Câmara na qual se haja
concluido a votaçiio enviará o projeto ao Presidente da República,
que, aquiescendo, o sancionará; para o mesmo fim, ser-Ihe-ão reme-
tidos os projetos havidos por aprovados nos lêrmos do ~ 3.• do
artigo 51.

ê 1.9 - Se o Pl'esidente da República julgar o projeto, no
todo ou em parte, ineonstitucionul ou contrário ao interêsse público,
,'etá-Io-á, total ou parcialmente, dentro de quinze ctias úteis, contados
daquele em que o receber, e comunical'á, dentro de quarenta e oito
horas, uo Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Se
a sanção fÔI' negada, quando esti,'er finda a sessão legislativa, o
Presidente da República publicará o "eto.

~ 2.9 - DecOITida a quinzelw, o silêncio do Presidente da
República importará sanção.

ê 3." - Comunicado o veto ao Presidente do Senado Federal,
êste convocará as duas Cfllnaras para, em sessão conjunta, dêle co-
nhecerem, consideI':llldo-se aprovado o projeto que, dentro de qua-
renta e cinco dias, em votação pública, obtiver o voto de dois terços
(\os membros de cada uma das Casas. Nesse caso, será o projeto
enviado, para promulgaçiio, ao Presidente da República.

~ 4,. - Esgotado sem deliberaçiio o prazo estabelecido no
parágrafo anterior, o velo será considerado mantido.

~ 5," - Se a lei não fôr promulgada dentro de quarenta e
oito horas pelo Presidente da República, nos casos do ~ 2,Q e do
~ 3,", o Presidente do Senado Federal a pI'omulgará e, se êste não
o fizeJ' em iguul pmzo, fll-Io-á o Vice-Presidente do Senado Federal.

~ 6.• - Nos casos do artigo 44, após a aprovação final, a
Ici será proll1ulguda pelo Presidente do Senado Federal.

ê 7." -- ;'\0 caso do item \' do artigo 42, o projeto de lei
vetado será submetido apenas ao Senado Federal, aplicando-se, no
que coubel", o disposto no li 3.•.

Seção VI - Do Orçamento

Arl. 60 - A despesa pública obedecerá à lei OI'çamentária
anual, que não conterá dispositivo estranho à fixação da despesu e
it previsão da receita. Xiio se incluem na proibição:
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I - a autorização para abertura de créditos suplementarcs e
operações de crédito por antecipaçiio da receita; e

TI - as disposições sôbre a aplicação do saldo que houver.

Parágrafo único - As despesas de capital obedecerão ainda
a orçamentos plurianuais de investimento, na forma prevista em Ipi
complementar.

AI.t. (j I - A lei federal disporá sôbrc o exercicio financeiro,
a elaboraçiio (' a organização dos orçamentos públicos.

ê 1.. - É vedada:

a) a lnmsposiçào, sem prena autorização legal, de recursos
de urna dotação orçamentál'ia para outra;

b) a concessão de créditos ilimitados;

c) a abel"tura de crédito especial ou suplementar sem previa
autoriza~~iio legislativa e sem indieação dos recursos corresponden-
tes; e

d) a realização, por qualquer dos Podêres, de despesas que
l.'xepdarn os créditos orçamen tários ou adicionais.

ê 2.9 - A abertura de crédito extmordináI'Ío somente será
admitida para atender despesas imprevisiyeis e urgentes, como as
decorrentes de guerra, subversão interna ou calamidade pública.

Art. 62 - O orçamento anual compreenderá obrigatoriamente
as despesas e receitas relativas a todos os Podêres, órgãos e fundos,
tanto da administração direta quanto da indireta. excluidas apenas
as entidades que não recebam subvenções ou transferências à conta
do orçamento.

~ 1.'.' - A inclusão, no orçamento anual, da despesa e da
receita dos órgãos da administração indireta será feita em dotações
globais e não lhes prejudicará u uutonomia na gestão legal dos s('us
recursos.

~ 2.9 - Ressalvadas os impostos mencionados nos itens VIn
e IX do artigo 21 e as disposições desta Constituição e de leis
complementares, é vedada a vinculação do produto da arrecadação
de qualquer tl"ibuto a determinado órgão, fundo ou despesa. A lei
poderá, todavia, estabeleceI" que a arrecadação parcial ou total de
certos tI'Íbutos constitua I"eceita do orçamento de capital, proibida
sua aplicaçiio no custeio de despesas correntes.

li 3.'.' - Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um
exel'cicio financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no
orçamento plurianual de investimento ou sem prévia lei que o autorize
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e fixe o montante das dotações que anualmente constarão (lo orça-
mf'nto. durante o prazo de sua execução.

~ 4.~ - Os créditos especiais e extraonlinários não poderão
te I' Yigêneia além do exercício em quc forem autorizados, snlvo se
o ato de autorização fôr promulgado nos últimos quatro meses daquele
exercício, caso em que. reabertos nos limites dos seus saldos. poderão
viger até o término rio exereicio finnnceiro subseqüente.

ArL 63 - O orçamento plurianual de investimento consignará
dotações para a execução dos planos dI' valnl"ização das regiôes menos
desenvolvidas do País.

Art. 64 - Lei complementar estabelecerá os limites par:!
as despesas de pessoal da União, dos Estados c elos :\Iunicípios.

Ar\. 65 - É da competência do Poder Executivo a inieiatinl
das leis orçamentárias e das que abram créditos. fixem vencimentos
e vantagens dos serYidores públicos, eoncedam suhvenção ou auxílio
ou, de qualquel' modo, autorizem. criem ou aumentem a despesa
pública.

~ 1.~ - Nflo será objeto de deliberação a emenda de qUl'
decorra aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto
ou programa, ou que visc a modific:lI'-lhe o montante, a natul'eza ou
o objetivo.

S 2,9 - Observado, quanto ao projeto de lei OI'çarnentária
anual, o disposto nos s~ 1.9, 2," e 3,Q do artigo seguinte. os projetos
de lei mencionados neste artigo somen te receberflo emendas nas
eomissões do Congresso Nacional, sendo final o pronunciamento
das comissões, salvo se um têrço dos membl'os da Câmara respectiva
pedir ao seu Presidente a votação em plenário, que se fará sem
d iscussflo, lle emenda aprovada ou I'cjeitada nas comissões.

Art. (jG - O projeto de lei orçamentária anual será enviado
pelo Presidente da Repúhlica ao Congresso l"acional, para votação
conjunta das duas Casas. até quatro meses antes do início do exel'-
cÍcio financeiro seguin te; se, até trinta dias an tes do encerramen to
do exercicio financeiro. o Podei' Legislativo nflo o devolver para
sançflo, será promulgado como lei.

~ 1.9 - Organizar-se-á comissflo mista de senadores e depu-
tados para exarninar o projeto de lei orçamentária e sôhre êle emitir
parecei' .

~ 2.9 - Somente na comissão mista podel'ão ser oferecidas
emendas,

S 3,9 O pronunciamento da eomissflo sôbre as emendas
será conclusivo e final. salvo se um têrço dos membros da Câmara
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dos Deputados e mais um Iêrço dos membl'Os do Senado Federal
requererem a votação em plenário de emenda aprovaria ou rejeitaria
na comissão.

~ 4,9 - Aplif'am-se ao projeto df' lei orçanwntária. no que
não contrariem o disposto nl'sta se~~:io, as demais normas relativ:ls
it elaboração legislativa.

~ 5,9 - O Pr('sidente da República podeI'á en\'iar mensagem
ao Congresso Nacional para propor a modificação do projeto de lei
orçamentál'ia, enquanto não estiver eoncluida a votação da partI'
euja alteração é proposta.

Art. 6i - As operações de crédito panl antecipação da receita
autorizada no orçamento anual não excedel'ão a qlulI'ta parte da
receita total estimada para o exercicio financeil'O e, até trinta dias
depois do encerramento dêste, serflo ohrigatori:lIllente liqüidadas.

Parágrafo único - Excetuadas as OIH'I'açÕes da dívida pública.
a lei l/li!' autol'izar operação de crédito. a qual de\'a ser liqUidada 1'111

exercício financeiro subseqüente, fixaI'á desde logo as dotações que
hajam de ser incluídas no orçamento anual, pal'a os respccli\'os ser-
viços de juros. amortização e resgate. dunmlt' o prazo para a sua
IiqU idação.

Ar\. 68 - O numeral'lo correspondente ús dotações deslinadas
iJ Cfllllanl dos Deputados, ao Senado Federal e aos Tribunais Federais
sl'rá entregue no início de c:llla trimestre. em ([uotas ('stabelecida\
na programação financeira 110 Tesouro "'acionaI, com participaçflc
percentual nunca inferior à estahelecida pelo Poder Executivo para
os seus próprios órgãos.

Art. (j!l - As operações de resgate e de coloea~'flo de titulos
do Tesouro Nadonal. relativas à amortização de empréstimos internos,
não atendidas pelo orçamento anual, serão I'eguladas em lei com-
plementar.

Scç(ÍO \'11 - Da Fiscali:açlio FillClllceim c Orçalllelltária

Art. iO - A fiscalizaçflo financeira e orçamenlúria da Uniüo
sel'á exercida pelo Congresso "'acionaI mediante contrôle externo
c pelos sistemas de contrôle interno do Poder Executi\'o. instituídos
por lei,

S 1.9 -- O contrôle externo do Congresso ;'\acional será exer-
cido com o auxílio do Tribunal de Contas da União c compreendel'ú
a apreciaçflo das contas do Presidente da República, o desempenho
das funções de auditoria financeira c orçamentáría, bem como o
julgamento das conlas dos administradores c demais responsáveis
por bens c \'alores públicos.
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~ 2.9 - O Tribunal de Contas da União dará parecer prévio.
cm scssenta dias, sôbre as contas que o Presidente da República
prestar anualmente; não senno estas envianas nentro do prazo. o
fato será comunicado ao Congresso Nacional, para os fins de direito,
()evendo aquêle Tribunal. em qualquer caso. apresentar minucioso
relatório do exercício financeiro encerrado.

~ 3.9 - A auditoria financeira c orçamentária será exercida
sôbl"(' as contas das unidades administrativas dos três Podêres da
União, que, para êsse fim. deverão remeter demonstrações contábeis
ao Tribunal de Contas da União. a que caberá realizar as inspeções
necessárias.

~ 4.9 - O julgamento da regulal'idade das contas dos admi-
nistradores c demais responsáveis será baseado em levantamentos
contábeis, certificados de auditoria e pronunciamento das autorida-
des administrativas, sem prejuízo das inspeções mencionadas no
parágrafo anterior.

~ 5.9 - As normas de fiscalização financeira e orçamentária
estabelecidas nesta seção aplicar-se-ão às autarquias.

Art. 71 - O Poder Executivo manterá sistema de contrôle
interno. a fim de:

I - criar condições in<lispensúveis para ass('gurar eficácia
:10 contrôle externo (' regularidade à real~zaçiío da receita e da
despesa;

II - acompanhar a execuçiio de programas de trabalho e :1

do ol'çamento; e

III - avaliar os resultados alcançados pelos administradores
e verificar a execução dos contratos.

Arl. 72 - O Tribunal de Contas da União, com sede no
Distrito Federal e qUfldl'O próprio de pessoal, tem jurisdição em
todo o País.

~ 1.9 - O Tribunal cxcrce, no que couber, as atribuições
prcvistas no artigo 115.

~ 2.9 - A lei (lisporá sôhre a OI'ganização do Tribunal, po-
dendo dividi-lo em Cflmaras e cl'iar delegações ou órgãos destinados
a auxiliá-lo no exercício das suas fuuções e na descentralizaçiio dos
seus trabalhos.

~ 3,9 - Os seus ;\!inistros sCI'iio nomeados pelo Presideute
da Hepública, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal,
dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de ídoneidade
moral e notórios conhecimentos juridicos, econômicos, fin:lIlceiros
ou de administração pública, e terão as mesmas garantias, prCITO-
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gativas, vencimentos e impedimentos dos '\Iinistros do Tl'ibunal Fe-
deral de Recursos.

~ 4,9 - No exercício de suas atribuições de contrôle da ad-
ministraçiio financeira e orçamentária, o Tribunal representará ao
Poder Executivo e ao Congresso Nacional sôbre ilTegularidades ('
abusos por êle verificados.

~ 5.'1 - O Tl'ibunal, de oficio ou mediante provocação do
Ministério Público ou das auditOl'ias financcil'as e orçamen tárias e
demais órgãos auxiliares, se verificar a ilegalidade de qualquer des-
pesa. inclusive as decorrentrs <le contl'atos, deverá:

a) assinar PI':I7.0 ra7.oá,'l'1 para que o ól'!~ão da administraçiio
pública adote as providf'ncias necessál'ias :10 exato cumprimento da
lei;

b) sustar, se niio atendido, a execução do ato impugnado,
exceto em relaçiio a contrato;

c) solicitar ao Congresso Kaeional, em caso de contrato,
que determine a medida prevista na alínea anterior ou outras ne-
cessárias ao resguardo dos objetivos legais,

~ li.'! -- O Congn'sso Nacional deliberará sôbrc a solicitação
de que cogita a alinea c do parágrafo anterio/', no prazo de trinla
dias, findo o qual. sem pronunciamento do Podpr Legislativo. será
consitlel'ada insubsislen te a impugnaçiio.

~ 7.'! - O Presidente da República poderá ordenaI' a execuçiio
tio ato a que se refere a ::línea b <lo ~ 5,9, ad refercndu1II do Congr('sso
Nacional.

~ 8,\> - O Tribunal de Contas da Uni,io julgal'á da legalidadc
das conc('ssões iniciais de aposen tadorias, reformas c pensões, não
dependendo de sua deeisão as melhorias postel'iores.

CAPITULO VII

DO PODEH EXECUTIVO

Seçeio I - Do Prcsidente e do Vice-Presidente da República

Al'I. 73 - O Poder Executivo é exercido pelo Presidente ela
){epública, auxiliado pelos ~Iinistros de Estado.

AI'1. i4 - O Presidente será eleito, enh'e os brasileiros maiores
de trinta c cinco anos e no 'xe,cício dos direitos políticos, pelo
sufrágio de um colégio eleitoral, em sessi'io pública e meúiante volaçiio
nominal.
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~ 1.~ - O colégio eleitoral será composto dos membros do
Congresso Nacional c de delegados das Assembléias Legislativas dos
Estados.

~ 2.'1 - Cada Assembléia indicará três delegados, dentre seus
membros, e mais um por quinhentos mil eleitores inscritos no Es-
tado, não podendo nenhuma representação ter menos de quatro
delegados.

~ 3.9 - A composição e o funcionamento do colégio eleitoral
serão regulados em lei complemen tal'.

AI-t. i5 - O colégio eleitoral reunil'-se-á na sede do Con-
grt'Sso Nacional, a 15 de janeiro do ano em que findar o man(lato
l)l'esidencial.

~ 1.'1 - Será considerado eleito Presi(lente o candidato que,
registrado por partido político, obtiY('r maioria absoluta de votos.

~ 2,. - Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na
primeira votação, os escrutínios serão repetidos, e a deição dar-se-á
no terceiro, POl' maioria simples,

~ 3,. - O mandato do Presidente da República é de cinco
nnos.

Art. i6 - O Presidente tomará posse em sessão do Congresso
Nacional c, se êste não estiver reunido, perante o Supremo Tribunal
Federal. prestnndo compromisso de manter. defender c cumprir n
Constituição, observar as leis. promoveI" o bem geral e sustentnr n
união, a integridade l' a indepen<lência do Brasil.

Parágnlfo único - Se. decOlTidos dl'Z dias da data fixada
para u posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de
fôrça maiol', não tivcr assumido o cargo, êste sel'á declarado vago
pelo Congresso Nacional.

Art. ii - Substituil':,! o Presidente, no caso de impedimento,
c suce(lcr-Ihe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

S 1.. - O candidato a Vice-Presidente, que deverá sutis fazer
os requisitos do urtigo i-I, considerar-se-á eleito em virtude da eleição
do candidato a Pl'esidente com êle registrado; o seu mandato é de
cinco anos e na sun posse observar-se-:'! o disposlo no artigo i6 e
seu pm'úgrafo único.

S 2,. - O Vice-Presidente, além de outras atribuições que lhe
forem conferidas em lei complementar, auxiliará o Presidente, sem-
pre que por êle convocado para missões especiais,

..\rt. i~ - Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
-Presidente ou vacfll1cia dos respectivos cargos, serão sucessÍ\'amenlc
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chamados ao exercicio da Presidência o Presidente da Câmara dos
Deputados, o do Senado Fe(leral e o do Supremo Tribunal Federal.

Art, in - Vagando os cargos (le Presidente e Vice-Presidente,
far-se-á eleição trinta dias depois de aberta a última vaga, e os
eleitos completarão os períodos df' scus an tecessores.

AI't. 80 - O Prf'sidente e o Viee-I'n'sidente não poderiio au-
sentar-se do País sem licença do Congresso Nacional. sob pena de
perda do cargo.

Seção II - nus AtriiJIliç6es do Presidente du República

Art. 81 - Compl'le pri\'ativamente ao Presidente da Repú-
bliea:

1- exen:er, com o auxilio dos :\Iinistros de Estndo, a direção
superiol- da mlministração federal;

H - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
pn'vistos nesta Constituição:

lU -- snnl'Íonal-, promulgai' e fazel' puhlicar as leis, expedir
dr'crl'los e regulamentos para a sun fiel execução;

IY - vetar projetos de lei;

V - dispor sôhre a estrutul'açiio, atrihuições e funciouamcnlo
dos órgãos da administração federal;

VI - nomear e exonerar os :\linislros de Estado, o Gover-
nador' do Distl'ito Federal e os dos TCITitórios;

VII - nprov3l' a nomeaçflo dos Prefeitos dos :\Iunicipios de-
elarados de interêsse ela segurança naeional;

VHI - pl'over e extinguir os cnrgos públicos fefIcrais;

IX - manter rclações com os Estados estrangciros;

X - eclebral' tratados, convenções e atos internacionais, ud
reI erendlllll do Congresso Nacional;

XI -- declarar gueITa, depois de autoriza(lo pelo Congresso
:\acional, ou, sem prévia nutorização, no caso de agressão estrnngeira
ocorrida no in tervnlo das sessões legislativas;

XTI -- fazer a paz, com autorizaçiio ou ad referendulIl do
Congresso 1 'acionnl;

XIU - pel'lllitir, nos caso, pre\'istos em lei complcmentar,
que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nêlc
permaneçam temporàriamente;
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XIY --, exeITel' o comando supremo (Ias fôrças armadas;

XV - decretar a mobilização nacional, total ou parcialmente;

XVI - decretar o l'stado de sítio;

XVII - decretar e executar a intervenção fech'I'al;

XVIII - autorizar brasileiros a aceítal' pensão, emprêgo ou
comissão de gCl\'êrno estrangeiro;

XIX -- enviar proposta de orçamenlo ao Congresso Nacional;

XX - prestm' anualmente ao Congresso Nacional, dentro de
~;essenta dias após a ahcrtul'a da sessão legislativa, as contas relativas
ao ano anterior;

XXI - remeter mensagem ao Congresso Nacional POI' ocasHio
da abertura cta sessão legislati"a, exponoo a situação do País e soli-
citando as providências que julgar necess:í.rias; e

XXII - conceder indulto e comutnr penas com audif'ncia, sc
IH'('pssário, dos órgãos instituídos em lei,

Parágrafo único - O Presidente da Hepública poderá outorgar
ou delegar as atribuições mencionadas nos itens V, VIII, pI'ÍmeiI'a
paI'te, XVIII e XXII dêst(, artigo aos i\linistros de Estado ou a outl'as
autori(1:1des, que obseryarão os limites traçados nas outorgas e
delegações,

Seçeio IH - Da Responsabilidade do Presidente da República

Ar!, 82 - São crimes rle responsahili(lade os atos do Presi-
dcnte que ntentnrern contra a Constituição FcdC'ral c, especialmente:

I - a existência da União;

II - o li\'l'e excrcício rio Poder Legislativo, do Poder .Judiciário
(' dos Podên's constitucionais (los Estados;

III - o exercício dos direitos políticos, indh'iduais e sociais:

IV a scgurança interna do País;

V - a probi(lade na adminislt'a~,ão;

VI - a lei orçamentária; e

YII - o cumpl'im::,nto das leis e das decisões jud iciárias.

Parágrafo único - r-::sses crimes serão (Iefinidos em lei especial,
que estabelecer:í. as normas de proeesso e julgamento,

Art, 83 - O Presidente, depois que a Cflmara dos Deputados
dc('\arar pr'Oeedente a acusação pelo voto de dois terços de seus
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membros, será submetido a julgamento perante o Suprcmo Tl'ibunal
Federal, nos crimes comuns, 01I perante o Senado Federal, nos de
responsabilidade,

~ 1.'" - Declarada procedente a :Icusação, o Presidente ficará
Suspl'nso de suas funções,

~ 2." - Se, dl'coITic!o o prazo de Sl'ssenta rlias, o julgamento
não l'stiver concluído, scrá arquh'ado o processo,

Seceio l\' - !Jos Ministros de Estado

AI't, 84 - Os :\Iinis!ros de Estado, auxiliares do Presidente
da Repúblic:., sCl'ão l'scolhidos dentre hrasileiros maiores ne vintr
e cinco anos e no l'xercício nos nireitos políticos,

Ar!, 85 - Compete ao :\Iinis!ro de Estado, além das atribui-
ções C!l!C'a Constituição e as leis estabelecerem:

I - cxerCl'r a orientação, coordenação l' supervisão dos órgãos
e entidades da administração federal na área de su:J competência, e
referendal' os :1!OS l' (1c-cretos assinados pelo Prpsidente;

IT - PXIH'dir instruções para a ('xecução das leis, dl'cl'etos e
regulamen tos;

TIl - apresl'n!ar ao Presidente da Hepública relatório anual
dos serviços realiz:Jdos no :'IIinistério; e

IV - pr:JtieaI' os atos pertinentes ús atribuições que lhe forem
llulorg:H!as ou delegndas pelo Presidente da Hepúbliea,

Sereio V .- J)a Segl/rança Nacional

Ar!. 86 - Tôda pessoa, natural ou jurídica, é responsáw:1
pc1a segul'ança nacional. nos limites definidos em lei,

Art, 8i - O Conselho dc Segurança "'acionaI é o órgão ne
mais alto níyel na assessoria direta ao Presidente da Hepúhlica, para
fOl'lnul:ição e execução da polítiea de segurança nacional,

Art, 88 -, O Conselho dc Segurança Nacional é presidido
pelo Prl'siden!l' da Hepúhlica l' dêle partieípam, no cal'úler de melll-
hros natos, o Vice-Presidente da Hepública e todos os :\[inistl'Os de
Estado,

Parágrafo único A lC'i regular:i a sua organização, com-
petência e funcionamento, e poderá admitit' outros membI'Os natos
ou even tuais .
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Arl. 8!l - Ao Conselho de Segurança :\acional compete:

I - estnbelecer os objetivos nneionnis permnnentes e as bnses
para a politica nacional;

H - estudar, no flmbito intcrno e externo, os assuntos quI'
in teressem fi segurnnça nncionnl;

IH - indicar as áreas indispensáveis à segurança nacional e
os ;\[unicípios considerndos de seu interêsse;

IV - dar, em relaçiio ils áreas indispensáveis fi segul'Unçn
nncionnl, :lssrntimcnto prévio p:lrn:

a) conccssiio de terI'as, ahertura de vias (Ic trnnsporle e
instalaçiio de meios de comunicação;

b) constl'Uçiio de ponles, estradas internacionais e campos
de pouso; e

c) estabelecimento ou exploração de indústrias que interes-
sem il seguranç:l nacional;

Y - modificnr ou cassar :IS concessões ou autorizações men-
cionadas no item nnterior; e

VI - conccder licença para o funcionamento de órgãos ou
representações de entidades sin(licais estrangeiras, hem como auto-
I'izaJ' a filiaçiio das nacionais a essas entidadcs.

Pnrágrafo único - A lei indicará os ;\[unicipios de interêssc
da segul'Unça nacional e as áreas a esta indispensáveis, cuja utilização
regulal'á, sendo assegurada, nas indústrias nelas situadas, predomi-
nflncia d(' capitais e trabalhadon's brasileinJs.

Seçeia "I - IJas Fôrças r\ rllla{/as

Art. 90 - As Fôrças Armadas, constituidas pela ;\[arinha, pelo
Exército e pela eronáutica, são instituições nacionais, permanentes
e regulares, ol'ganizadas com base na hierarquia e na disciplína, sob
a autoridade suprema do Presitlenll' da Hepública e dentro dos límites
da lei,

Art. 91 - As Fôrças :\ rmadas, essenCiaiS fi execução da
po1itica de segurança nacion:l!, destinam-se 11 def('sa da Pátria e il
garnntia dos podêres eonstituidos, da lei e da ordem.

Parágrafo único - Cabe ao l'r('sidente da Hepública a (lireçiio
da po1itica da guerra e a cscolha dos Comandantes-Chcfl's.

Ar'L 92 - Todos os brasileiros siio obrigados ao serviço militar
ou a o":ros eneargos necessários il segurança nacional, nos têrmos
e sob as penas da lei.
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Parúgrafo único - As mulheres e os eelcsiástieos ficam isentos
do scr\'iço militar em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encar-
gos que a lei lhes atribuir,

Art. 93 - As patentes. com as vantagens, prerrogativas c
deveres a elas ineren!l's, siio asseguradas em tôda a plenitude, assim
nos ofieinis da ativa p da res('rva como aos J'eformados,

~1: 0- Os titulos, postos e uniformes militares
dos militares da ativa, da resel'va ou J'efol'lllados.
seriio usados na forma que a lei determinar.

~ 2: O oficial das Fôrças .\nuadas só perderá o pôsto e a
pall'nte se fôr deelal'lldo indigno do oficialato ou com êlp incompatível
por decisão de tribunal militar (Ie caráter" permanente, em tempo de
paz, ou de Iribunal espeeial, em tempo (\c guerra.

~ 3." -- O militar condenado por tribunal civil ou militar a
pcna restritiva da liberdade individual superiOJ' a dois anos, por
sentença condenatória passada em julgado, serú submetido ao julga-
lI1ento pre\'isto no parúgl'afo anterior,

~ 4," - O militar da aliva empossado ('m cal'go público per-
manente, estranho ú sua carrcira, será imediatamente transferido
para a reserva, com os dircitos e dc';ercs deí'inidos ('111 lei.

~ 5.0 - A lei rcgularú a situaçiio do militar da ativa nomcario
para qualquer cargo público civil tcmpol'ário, niio eletivo, inclusive
da adrninistraçiio indirl'la. Enquanto permanecer em excrcicío, ri-
enl'Ú êle agregndo ao respectivo quadro e sàmenle poderá ser pronlO-
vidõ por antigüidade, contando-se-Ihe o tempo de sen'iço npenas
para aquel:1 promoçitO (' lransfe\'('ncia para a inatiYidade. (' esta se
dar'á depois de dois anos de afastamento, conlinuos ou não, na
forma da lei,

~ (L" - Enquan to perceber remuneraçiio do cargo a que se
refcre o parágrafo anter'ior" o militar da ativa niio terá dirl'ito aos
vencimentos e \'an tagens do seu pi'lsto, assegurada a opção.

~ 7." -- A lei estalll'leeel'á os limites de idnrle e outras condi-
~'ões de transferência para a inati\'idade.

~ R,'! - - Os provenlos da inatiYidade sel'iio re\'istos scmpre
que. por motivo dc altera~'ito do podcr aquisiti\'o da moeda. s~'
modificarem os vencimentos dos militares CIl1 serviço ativo; rcss:J1-
"ados os cnsos pn'"istos cm lei, os provcntos da inatiYirlade não
poderiio cxpede!' a remlllH'raçiio percebida pelo militaI' da ativa no
pôsto ou graduaç:io correspondentes aos dos scus proventos.

S 9 .... -- .\ proibi~~ão de acumular 1)I'O\'cnlos de inatividade
nito sc aplicarú aos militares da resel'\'a c aos reformados, quanto no
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exel'cICIO de mandato eh-Uvo, quanto ao de função ue magistél"io
ou de cargo em eomissão ou quanto ao contrato para prestação de
serviços lécn icos ou especializados,

Seçüo VII -- Do Ministério Público

Art _ 94 r\ lei organizará o :\linistério Público da União
junto aos juízes e tribunais fedemis,

Art, 95 - O ,linístério Público federal tem por chefe o
Procurmlol'-Geral da nepúblic~\, nomeado pelo Presidente da Repú-
blica, dentre cidadãos maiores de trinla e cilH'o anos, dc notável
saber jul"Ídico e rt'fJlltação ilibada,

~ 1.'.' - Os mcmbros do Ministério Público da União, do
Distrito Feder:lI e dos Tcrritól"ios ingressarão nos eargos inieiais cte
carrcira, mediante concurso público ctc provas e titulas; após ctois
anos d!' cxel'cicio, não poderão seI' demitidos senão por sentença
judiciúria ou em virlude de proeesso adminislrativo em que se lhes
faculte ampla defesa, nem removidos a não ser medianlc represen-
tação do Procumdor-Geral, com fundamento e1ll con\'cniência do
serviço,

ê 2.'.' -- ::'\as comalTas do interior, a União poderú ser repn'-
sentada p(')o :\Iinistério Público estadual,

Arl. 9li -- O :\!inistério Públieo (los Eslados serú organizado
em carreira, por lei estadual. observado o disposto no ê 1.Q elo artigo
anterior.

Scçrio \'111 - /)os FIlIlcionúrios Públicos

Arl. 9i - Os cargos públicos serão acessiveis a lodos os
brasileiros que pl'eencham os requisitos estabelecidos em lei,

~ L'.' - A primeira investidul'a em ca1'!~o público depcnderá
de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas
c titulos, sal\'() os easos indicados em lei,

~ 2.'.' - Prescindil'ú de eoncurso a nomeação para cargos
em comissão, decl31'ados em lei, (Ie livre nomeação e exoneração,

Arl. 98 - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder .JlH~iciário não poderão ser superiores aos pagos prlo
Poder Executivo, para cargos rle atribuições iguais ou assemelha-
das,

Parágrafo UIllCO - Hespeitado o disposto neste artigo, é ve-
dada vinculação ou cquipal'ação de qualquer nalureza pal'a o efeito
de remuneração do pessoal do scrviç.o público,
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Al'I. 99 - É verlada a aeumulaç.ão I'emunr'l'arla de C{lrgos c
funç.ões públicas, exceto:

- a de juiz com um cargo de professor:

II - a de dois cargos de professor:

III - a de um cargo de professor com outro técnico ou cien-
tifico; ou

IV - a de dois cargos pI'Ívativos de médico,

~ L" - Em qualquer dos casos, a acumulação somente sel'ú
permitida quando hotl\'el' cOlTelação de matérias e compatibilidade
dc horários,

~ 2," - A proihição de acumular estende-se a cargos, funções
ou empregos em autar'quias, emprêsas públicas c soeiedarles fIe eco-
nomia mista,

~ 3," - Lei complementar, de iniciativa exelusiva do Presi-
dente da RepúblÍl'a, poderá estabeleceI', no in terêsse do serviço pú-
blico, outras exceções à proibição de acumular, restritas a atividades
de natureza técnica ou científica ou de magistério, exigidas, em
qualquer caso, eorrelação de matél'ias e eompatibilidade de horários,

~ 4.0 - A proibição de acumular pl'Oventos não se aplica
aos aposentados, quanto ao exercício de mandalo eletivo, quanto
ao de um eal'go cm comissão ou quanto a eontrato para prestação de
serviços técnicos ou especializados,

Al'I. 100 - Serão estúveis, após dois anos rle exerci cio, os
funcionários nomeados POI' concurso,

Parágrafo único - Extinto o cargo ou declarada pelo Poder
Executivo a Sua rlesnecessi(lade, o funcionário estável ficarú em
disponibilidade I'(~munerada, com vencimentos proporcionais ao tem-
po de serviço,

Al'I. 101 - O funcionário será aposen tado:

I - por invalidez;

II - compulsàl'iamen le, aos selen ta anos de idade; ou

IJI - voluntàriamen!e, após trinta e cinco anos de serviço,

Parúgl'afo únieo ~'. 'o caso do item IIJ, o prazo é de trinta
anos para as mulheres,

Al'I. 102 - Os provc:Itos da aposentadoria serão:

I - integrais, quando o funcionáI'Ío:
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a) contar trinta e cinco anos de sen'iço, se do sexo mas-
culino, ou trinta anos de serviço, se do feminino; ou

II - proporcionais ao tempo de serviço, quando o funcio-
nário contar menos de tI'Ín ta e cinco anos de serviço, salvo o dis-
posto no parágrafo único do artigo 101,

S 1.9 - Os proventos da inatividade serão revistos sempre
quc, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se mo-
c1ificarem os vencimentos dos funcionários em atividade,

S 2,9 - Ressalvado o disposto no parúgrafo anterior, em caso
nenhum os proventos da inatividade poderão excedel' a remunera-
ção percebida na atividade,

S 3,9 - O tempo de serviço público federal, estadual ou
municipal será computado integralmente para os efeitos de aposen-
tadoria e disponibilidade, na fOI'ma da lei,

Ar!. 103 - Lei complcmentar, dc iniciatiYll exclusiva do Pre-
sidente da República, indieará quais as exceções às ,'egras estabele-
cidas quanto ao tempo e natureza de serviço, para aposentadoria,
reforma, transferência pa,'a n inatividade e dispon ibilidade,

Art. 104 - O funcionário público in vestido em mandato ele-
tivo federal ou cstadual ficará afasíaclo do exercício do cargo e
sàmente por antigüidade será promovido,

~ 1.• - O período do exercicio de mandato federal ou esta-
dual serú contado como tcmpo de serviço apenas para efeito de
promoção por antigüidade c' aposentadoI'Ía.

S 2.• - A lei poderá estabelecer outros impedimentos para
o funcionário candidato a mandato eletivo, diplomado para exer-
cê-lo ou já em seu cxercicio,

~ 3,9 _ O funcionál"Ío municipal im'estido em mandato gra-
tuito de vereadol' fa,'" jus à percepção de vantagens de seu cargo
nos dias em que comparecer ils sessões da Cruuara,

em
nn-

l'aI'ágrafo ún ico - Caberú açiio regressÍ\'a con tra o funcioná-
rio responsán'L nos casos de culpa ou dolo,

Art. 108 - O disposto nesta Seçiio aplica-se aos funcionários
dos três Podêres da Uniiio e aos funcionários em geral, dos Estados,
do Distrito FpderaI. dos Territórios c' dos ~Iunicípios,

~ 1.9
- Aplieam-se, no que coubel', aos funcionários do Po-'

der Legislativo e do Poder Judiciário da Uniiio e dos Estados, c
aos das Câmaras ~[unieipais, os sistemas de e1assificaçiio c níveis
de veneimentos dos eargos do serviço cidl do respectivo Poder
Executivo,

~ 2.• - Os Tribunais fec!cnlÍs e e~;taduais, assim como o Se-
nado Federal, a Crlll1ara dos Deputados, as Assembléias Legislativ:ls
Estaduais I' as Câmaras ~lunicipais somente poderiio admitil' sel'vi-
dores mediante concurso público de provas, ou provas e títulos, após
a criação dos cargos I'espectivos, por lei aprovada pela maioria abso-
luta dos membros das casas legislativas compclentps,

S 3," - A lei a c!ue se refere o parúgrafo anterior será vo-
ta<la em dois turnos, com intervalo mínimo de quarenta e oito
homs entre ê!es,

ê 4:' - Aos projetos de lei de que tratam os ~~ 2," e 3.• so-
mente scrão admitidas emendas que <le qualquer forma aumentem
as despesas ou o número de cargos previstos, quando assinadas pela
metade, no minimo, dos membros das rcspectiyas casas legislativas.

Art. lO!) -- Lei federal. de iniciativa exclusiva <lo P,'esiclente
da Rppúhliea, I"l'sp<'itac!o o disposto no artigo !J7 e seu S 1.• c no ~
2," rio aI,tigo lOS, definirá:

Art. 10li - O regime jurídico dos servidores admitidos
serviços de carútel' tempoI'ál'io ou contratados panl funções de
tu reza técnica especializada será estabelecido c'm lei espeeial,

Ar!. 10í - As pessoas jurídicas de direito público responde'-
610 pelos clanos que' Se'US funcionúrios, nessa qualidade, causarem
a terceiros,

ou, se oc'upa"a outro cargo, n êste reconduzido, sem direito a indeni-
zação,

se invalidar por acidente em serviço, por moléstia pro-
ou doença gra,'e, con tagiosa ou incurá,'el, especificada em

b)
fissional
lei;

Art, 105 - A demissiio somentc será aplicada ao funcionário:

I - yitalicio, em virtude de sentença judiciária;

II - estúvcl, na hipót€se do número anterior ou mediante
processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa,

Parágmfo único - lll\'alidada por scntença a demissão, o
funcionário serú reintegrado; e exonerado qucm lhe ocupava o lugar

1 - o regime jurídico dos servidores públicos da Uniiio, do
Distrito Federal e dos Territórios;

II - a forma e as condições de provimento dos cargos pú-
blicos; e

III -- as cond ições para aquisiçiio de cstabilidade,

Art. 110 - Os litígios deeoITentcs das rclações de trabalho
dos servidorcs eOIl1 a Uniiio, inclusive as autarquias e as emprêsas
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C..\PITULO \'IlI

Ar!. 112 - O Poder .JudiciúI'io é l'XI'I'Cido pelos seguintes
órgãos:

públicas federais, qualquer que seja o seu regime juJ'idico, processar-
-se-ão e julgnr-se-ão p('rante os juizes fer\erais, r\evendo ser intel'-
posto recurso, se couher, para o Trihuna I Federal de Recursos,

Ar!. 111 - A lei poderá cI'iar contencioso administrativo e
atribuir-lhe competência para o julgamento das eausas meneiona-
das no <ll'ligo antl'rior,

I -, exen'l'r, ainda que e'n disponibilidad(', qualqucr oulra
fun~'üo l)úhliea, salvo um e:lI'go de magistério e nos l.'asos pn'dstos
nesla Constituição;

li - receber, a qualquel' lítulo e sob qualqucr prelexto, por-
cen Ingens nos processos sujeitos a seu despncho e julgamento; e

111 - exercer alividade polílico-partidúria,

..\r!. 115 - Compl'lc aos Trihunnis:

terços de seus juizes efetivos, a remoção ou a disponihilidade do
juiz de cnlegoria infel'ior, com vencimentos proporcionais ao tempo
de serviço, assegunllldo-Ihc rlefesa, l' procer\er d:1 mesma formn, em
relação a scus próprios juizes,

Ar!. 11-1 - I:; vedado ao juiz, soh pel1<l de \lerda do eargo
judiciário:

lJisposiçiies Preliminares

lJo Poder .Judiciário

Sereia

I - Supremo Tribunal Fedeml;

li - Tribunais Fedemis de Recursos e juizes federais;
III - Trihunais e juizes militUl'('s;
IV - Tl'ibunais e juÍzl's eleitorais;
\' - Trihunais (' juízos do trabnlho;
VI - Tl'ibunui:; e jUÍZ('S estaduais,

Parúgrafo únieo - Para as causas ou litígios, que a lei de-
finirá, poderüo seI' instituídos pl'Oeessos e julgamento de dto suma-
riíssimo, observados os critérios de descentralização, de economia
I' de l'omodidade das partes,

Ar!. 113 - Salvo as restrições expressas nesta Constituição,
os juízes gozariio das sl'guintes garantias:

I - vitnliciedade, n:io podendo pcrder o eargo senão POI'
sentença judiciária;

II - inamodbilidadl', ('xeeto por motivo dI' intcI'êsse púhli-
co, na forma do ~ 2,.; e

III - ilTcdutibilidade de vl'ncimentos, sujeitos, entretanto, aos
impostos geraís, inclusive o de renda, e os impostos extmonlinários
previstos no artigo 22,

S 1." - A aposentadoria serú compulsória aos setenta anos
de idade ou por invalidez comprovada, e facultntivn após trinta
anos de sl'r\'Íço público, I'Dl todos êsses casos com os vencimentos
in tegrais,

S 2," - O Tribunal competente poderú determinar, por mo-
tivo de interêsse público, em cscrlltínio secrelo e pl'lo volo de dois

I - elegeI' seus Pl'esidcnles e demais titulares de sua din'-
ção;

!I '- elabm'ar seus regimenlos inlernos e organizar os seI',
viços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da lei; propor
ao Podei- Legislativo a criação ou a extinção de cnrgos e a fixação
dos rl'spectÍ\'os vencimentos; e

111 - coneeder liccnça '-' férias, nos têrmos da lei, aos seus
membros e aos juiu's I' sen'entuúrios que lI1('s forem iml'diatamenle
subord illados,

Arl, l1(j Somente pelo \'oto da maioria absoluta rle S('US
membros, poderüo os Tribunais declarar a inconstitucionalidade dt,
lei ou ato do poder públieo,

Ar!. lli - Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, I'S-
ladual ou municipal, cm \'irtude de sentença judiciária, far-se-ão na
ordem de apresentação dos precatórios e ú conta dos cI'éditos
I'espeeli\'os, proibida a designaçüo de casos ou de pessoas nas
dotaçõl's orçamentárias c nos créditos extra-orçamentários ahertos
para ('sse fim,

~ 1:' -- f~ obrigalória a inclus;IO, no orçamento das entiel:!-
des de d ireilo público, de verha necessária ao pagaml'nto dos SI'US
débitos constantes de pl'ecatórios judiciários, aprcsentados até pri-
ml'il'o de julho,

~ 2,. - - As dotações orçamentúrias e os créditos nbertos
sl'rão consignados ao Poder .Judiciário, rl'colhendo-sc as importãn-
das rl'spectivas Ú repnrllçüo competente. Caberá ao Presidente do
Tl'ibunnl que proferir a decisão exeqüenda determinar o pagamento,
segundo as possibilidades do depósito, e nutorizar, a requerimento
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do credor preterido no seu direito de precedência, ouvido o chefe
(lo ~rinistério Púhlico, o seqiirstro dn quantia nrcess:lrin :'\ satis-
façiio do rléhito.

S('çáo li - [)o Suprelllo Tribunal Federal

:\1'1. 118 - O Supn'mo Tribunal Federal, com sl'de na Capitnl
da União e jUl'isd ição rlll lodo o ll'rri tório nacional. compõe-se rle
onze ;\linistros.

Pa1'Úgrnfo UJ11eo - Os Min istros srriio nomenrlos pelo Pre-
sidentc da Hepública, depois de apI'o\'adn a escolha pelo Senado
Federal, denlre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de not:lvel
saber jurídico e reputação ilibada.

Art. 11!l - Comprte ao Supn~mo Tribunal Federal:

I - processar e julgar originilriamenle:

a) nos crimes COllluns, o Presidenle (Ia Rl'pública, o Vice-
-Presidente, os Deputados e Senadores, os ~[inistros dr Estado e o
Procurailor-Geral da República;

h) nos crimes comuns e de responsabilidade, os ;\linistros
de Estado, ressnh'ado o disposto no itelll r do artigo 42, os membros
dos Tribunais Superiores da União e dos Tl'Íhunais de Justiça dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Ferleral, os ~lin istros do
Tl'Íbunnl dr Contns da Uniiio r os chefrs de rnissiio diplomática de
enráter permanen te;

c) os litígios entre Eslados rstrangeiros ou ol'ganismos in-
ternacionais e a Uniiio, os Estados, o Distrito Fedel'al ou os Terri-
tórios;

d) as causas e confli los enlre a Un iiio e os Estados ou
Territórios ou entre uns e outros. inelusive os respecti\'os órgãos
de administração indirela;

e) os conflitos de jurisdiç:io cntr(' Tribunais Federais de
categol'ias diversas e entre Tl'ihunais de Est:H\os e os do Distríto
Federal;

f) os conflitos de atribuições en tre autol'Ídades administl'a-
lh'as e judiciúl'ias da União ou entre autoridades judiciárias de um
Estado e as adminístrativas de outro, ou do Distrito Federal (' dos
Territórios, ou entre as dêstes e ns da União;
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tamentl' :'I jurisdiçiio do Supl'cmo Trihunal Federal ou se tratar de
erime sujeito :'I mesma jurisdiçiio em única insti\ncia:

i) os mandados de segurança contra atos do Presidente da
Hepública, das Mesas da Câmara e do Senado Federal. do Pn'sielente
do Supremo TJ'Íbunal Fedend l' do Trihunal de Conlas ela Cnião,
hem corno os impetrados pela Cni~.o contra atos ele go\'ernos ('S-

taduais;

j) a eleelal'a~'ão de suspensão de dil'l'ilos na forma do artigo
154;

I) a I'l'prcsen la~~iio do l'ro(;urador-Gera! da Hepúbliea, por
inconslitucionnlir!ade de lei ou ato nOI'mati\'o federal ou estadual;

m) as I'l~\'isiies criminais e as ações rescisórias de seus
julgados; e

n) a execu~'iío das sentenças, nas eausas de sua competência
oJ'Íginúria, facultada a (lelegaçiio de atos pl'ocesslwis;

li _. julgar em recurso ordinúl'Ío:

a) as causas ('m lJUt' forem pal'tes Estado eslrangeiro ou
organismo inlernacional, de um lado, e, de outl'U, município ou
pessoa domiciliada ou residente no País:

b) os easos JH'e\'istos no artigo 12B, S 1:' (, ; :!:'; l'

c) os habeas-carpas decididos em única ou última instância
pelos trihunais federais ou ll'ihunais de justiça dos Estados, ~;e denl'-
gatória a decis:io, não podendo o recurso ser suhstituído por pedidu
originário;

J II - julgaI', median te recurso extraordinário, as causas deci-
didas em única ou última inst:lncia por outros tribunais, quando
a decisão recorrida:

a) eontral'iar dispositivo desta Constituiç:l0 ou negar \'Ígên-
da de tratado ou lei federal;

h) declal'al' a inconstitucionalidade de tralado ou lei federal;

cl julgar vúlida lei ou alo do go\'êrno local l'onll'slado ('m
face da Constituiçiio ou de lei federal; ou

d) der iI lei federal inlel'l)1'ctação divergenle da que Ihc
tenha dado outro Tribunal ou o próprio Suprcmo Tribunal Federal.

ou o paciente fÔI'
estejam sujeitos (lire-

g) a cx!I'adiçiio requisitada por Estado
homologação das sen tenças estrangei ras;

h) o habeas-corpus, quando o coator
Tribunal, autoridade ou funcionúrio cujos atos

estmngciro e a Parúgrafo único - - :\s causas a que se refere o itelIl lll,
alíneas ([ e d, dêste arligo, serão indicadas pelo Supremo Tribunal
Federal no regimento interno, que atenderá à sua natureza, espécie
ou \':t!or pecuniúrio,
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gados;

Art. 122 - Compete aos Tribunais Fl'derais de Heeursos:

Pfll':'tgrafo único - O ('('gílllento interno estflbel('eerá:

Ar!. 123 - Os juízes federais serão nomeados pelo Presidenll'
da HepÍIblica, dentre os juízes fcderais substitutos, a!ternadamentl',
por antiguic1f1de e por eseolhfl em lista tríplice de ml'recimento,
orgnnizadfl pelo Tribunal Fedl'ral d(' Recursos com .jurisdição na
cireunscl'il;'ão judiciúI'ia onde houver oeolTitio a vaga.

Parúgrafo Ul1lCO - A lI': poderú estabeleceI' a competência
originál'ia dos Tribunais Fcderuis de Rrcursos p:l1'n a anulação de
aios administrativos de natureza tributária.

e) os mandados de segurança contra ato de :\Iinistro de
Estado, do Presidente do próprio Tribunal ou de suas câmaras ou
turmas, do responsável pela direção geral da polícia federal ou de
juiz federal;

d) os habeas-corpus, quando a autoridadl' coatora fôr l\linis-
tm de Eslado ou a responsávP1 prla direção grral da polícia fe(leral
ou juiz federal; e

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais suhordina-
dos ao mesmo tribuna! ou entre suas eiimaras ou turmas; entre
juiz('s fedrrais de vária categoria; en tre juizes federais subord inados
a tribunais diferentes; entre juízes de Estados diversos; entre juizes
de Estados e do Distrito Federal ou dos TeITitórios; entre juizes
do Distrito Federa! e dos Territórios; e os eonr1itos entl'e juizes de
um Tenitório e os de outro; e

TI ' - julgar, em grau de n'eurso, as causas decididas pr!os
juizes federais.

A1'1. 124 - Cada Estado, b 'm como o Distrito Fcdcr::1. cons-
l.ituirá uma Seção Judiciária, que terá pai' sedr fi respecti\':l Capital,
e VaI'as localizadas se:4undo () estabtlecido em lei.

Parágrafo ÍInieo - O pro 'illll'nto do cal'go dI' JUIZ federal
substíluto far-se-á mediante concurso público de provas c títulos
orgflnizado peJo Tribunal FedeI'al de Hecursos, eon forme a rl'spectíva
jurisdição, devendo os candidatos satisfazer os requisitos de idonei-
dade morfll e de idadc maior de vinIl' e cinco anos.

Seç(Ío IV - Dos ./lIi::es Fel1aais

Parágl'afo ÍInico -- Xos Territórios do Amapá, Honlillla ('
Hondônia, a jul'isdiçiio l' as atribuições cometidfls aos juizes federais
caberão aos juizes da justiça local, na forma que a lei dispuser.
O Territól'io de Fernando de l\:oronha compreender-se-á na Sl'ção
.Tudieiúria do Estado de Pernambuco.

Art. 125 - Aos juízes federais CO!l1I)('ll:'processar e julgar, elll
primeira instância:

Dos Tribu//ui:; PeclcI'uis de [((,cllrso';Seçl;o 1/1

:I) as I'e\'isões criminais (' as açõe~ rescisórias d(' SI'\lS jul-

I - proeessflr e julgar ol'iginàriamente:

Ar!. 120 - O Supremo Tl'ihunnl Fr(lrr:ll fllnrionnrú (':n
pl('nário ou di\'idic1o em turmas,

a) a eompelêneia do plenário. além dos casos previstos nas
alíneas a, b, c, d, i, j, I' I, do item I do artigo 11!l, que lhe são
privativos;

b) a cOlllposição e a COllljll'tência das tarmas;

c) o PI'OC(,SSO e o ju!g:mll:,It(, dos feit0s de SiJa compl'lêr.ci ••
originária ou de recurso; c

d) a competência de seu Presidente panl coneedel' (':rcI/lIa/UI'

a CaI'tas rogatól'ias de tribunais estrangeiros.

Ar!. 121 - O TI'ibunal Fedel'al de Recursos compõe-se d('
tI'l'ze :\linistros vitalícios nomeados pelo Presiden te da Repúbliea,
depois de apl'Ovada a escolha pelo Senado Federal, sendo oito entre
magistl'fll!os e cinco entre advogados I' membros do :\linistério PÚ-
hlieo, que satisfflçam os requisitos do parágrafo único do artigo 11S.

~ 1:' - - Lei complementaI' poderá criar Tribunais Federais
de Reeursos, um no Estado de Perr.mnbuco, 11111 no de São Paulo,
fixnndo-Ihes a jurisdição e o número de ~\linistros, cuja escolha se
fará na fo I'Ina dêste artigo, bem eomo poderá dispor sôbrr a di\'Ísão
do atual 'dos novos elll clImaras de competência pri\'aliva. c mante\"
ou reduzir o número de seus juizes.

~ 2,. - É pl'ivativo do Trihunal Federal de Recursos, com
sede na Capital da União, o julgamento dI' mandfldo de segm'ança
eontra ato de :\linistro de Estado.

~ 3:' - Os Tribunais Federais de He UI'SOS funcionflnio em
plenário, eiimarns ou turm:ls.

b) os juizes federais, os juizes do trflhalho e os membros
dos tribunais regionais do tmbalho, os membros dos Tribunais de
Contas dos Estados e os do Dislrito Federal. nos crimes comuns
c de responsabilidade;
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I - as causas em qu(' a União, enlidade aulárquica ou em-
prêsa pública fed('ral forem inleressadas na eondição de auloI'as, rés,
assistenles ou opoentes, exceto as d(' falência e as sujPilas II .Justiça
El('itoral e à ~lilitar;

TI - as causas ('ntre Estado estrangeiro ou organismo inter-
nacional e municipios ou pessoa domiciliada ou residente no Bl'asil;

IH - as causas fundadas em t('ata(lo ou contrato d" lJniiio
com Estado estrangeiro ou organismo int(,l'nacional;

IV - os crimps politieos e os pratic"dos ('m (IPlrimenlo dI'
hens, serviços ou int('rêss(' da União ou de suas entidades autár-
quicas 0\1 ('mprêsas públicas, ressalvada a ('ompetência da .Justiça
:\[ililal' (' da Justiça EI('itoral;

v - os crimes previstos ('m tratado ou conn'nção int(,I'nacio-
n"l (' os cometidos a hordo de navios ou :lCronaves, rcssalvada "
eompc!i'-neia da Jnstiça ;\Iilital';

VI - os erillll's contm " organizaçiio do trabalho ou (!Pcor-
I'('n tcs d c gl'ev(';

VTI - os habeas-corpus em matél'ia eriminal de sua com pc-
-têm-i" ou qu"nr1o () constrangimento provier (le autol'idade cujos
aios não estejam diretamente su,jritos a outra jul'isdiçiio;

V[TI - os mandados de segurança contra ato de "u!orid"de
federal. excc!uados os C:lSOS de comp('tência dos tribunais federais;

L' - as questões de direito marítimo e de navegaçiio, inelusi\'e
a aérea; c

x os crimes de ingl'psso ou permanência irn'gular de ('s-
lrang('iro, " execução de cart" rogatória, após o exequatur, e de
sentença estrangeira, após a homologação; as causas I'efer('ntes il
nacionalidad(', inclusive a respeetiva opção, (' li natul'aliza~~ão,

,S L" As eausas em que a União fôr atuora sel'ão aforadas na
Capital do Estado ou Território onde tiver dom icilio a outra pal'le;
as intentadas eontra a União poderão ser afonHlas na "apitaI do
Eslado ou Território cm que rôr (lomiciliado o autor; e na Capilal
do Estado onde hOll\'cr ocorrido o ;ltO ou fato que deu origem il
demanda ou onde esteja situada a coisa ou ainda no Distl'ito Federal.

~ 2," - As causas propostas I)('('anll' outros juízes, se a União
nelas inl('I'\'ier, eomo assistente ou opoente, passarão a SCI' da com-
petência do juiz federal respectivo.

~ 3," - Proeessar-se-ão e julgm'-se-ão na justiça ('stadual, no
fôro do domicilio dos scgurados ou beneficiários, as causas cm que
fôr parlc inslituição de previdência social e cujo objeto fô,' beneficio
de nalureza pecuniária, sempre que a comarca niio seja s('dc de vara
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do juizo federal, O recurso, que no caso coubrl', deverá ser in 11'1'-

posto pam o Tribunal Federal de Recursos.

~ 4,' - Nos portos e aeroportos onde não existir vara da
justiça federal, sel'ão proc('ssadas perante a justiça estadual as rali-
ficações de protestos formados a bordo de nado ou aeronave.

Art. 126 - A lei podel'á permitir que a ação fiscal e outras
sejam promovidas no fôl'O de Estado ou Território e atribuir ao
:\linistério Público 1'('spectivo a represenlaçiio judicial da União,

Seção V - Dos Tribunais e Juizes Militares

Art. 127 - São órgiios da .Jusliça :\lilitar o Superior Trihun:d
:\milar r os Tribunais e juizes inferiores instituidos por lei.

Ar!. 128 - O Superior Tribunal ?lliIitar compor-se-á de quinze
:\linistl'Os vitalícios, nomea(los pelo Presidente da Hepúblíca, depois
de aprovada a escolha pelo Senado Fedend, sendo três enlre oficiais-
-generais da ativa da Marinha, qua!l'o entre oficiais-gencmis da aliv:,
do Exército, lrês entre oficiais-genel'ais da aliva da Aeronúutica ('
cinco entre cids.

~ L" -- Os ~linistros civis sel'iio eseolhidos pelo Presidente
da República dentre cidadãos maiores de Irinla e cinco anos, sendo:

a) lrês de notório saber jurídico (' idoneidade moral. eom
prática forense de mais de dez anos; e

b) dois auditores e membros do :\!inislério Públieo da Jus-
tiça :\!ilítar, de eompl'O\'ado saher jurídico,

S 2,' - Os juizes militares e togados do SUp('riOl' Tribunal
:\[ilita I' lerão \'en ci men tos igua is aos dos ~Iin ist ros dos Tri huna is
Federais de Recursos.

~ 3.0 - Excepcionalmente, oficial-gent'ral da resel'\'a de pri-
meira elasse poderá seI' nomeado :\linistro do Superior Trihunal
:\liIitar.

Arl. 129 - .\ .Justiça :\lilitar compete processar (' julgar, nos
lTimes mililares definidos em lei, os militares e as pessoas que lhes
são assemelhadas.

~ 1," - ';;sse rôro especial estender-se-ú aos cids, nos casos
expressos elTl lei, pam repressiio de l:rimes contra a segurauça na-
cional ou as insliluiçiíes militares,

S 2:' - COlTlpcte originitriamcnte ao Superior Tribunal ?llilitar
proceSS:lr e julgar os G()\'el'nadOl'es de Estado e seus Secretários, nos
cl'imes de que trata o S 1.0.

S 3.0 - A lei regulará a aplicação das penas da legisla~~ãll
mili taI',
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Seção FI - Dos Tribunais e lui:cs Elei/orais

Art. 130 - Os ór:;ãos da Justiça Eleitoral são os seguintes:

I - Trihunnl Superior Eleitoral;
n - Tribunais Regionais Eleitorais;
In .Juízes Eleitorais;
IV Juntas Eleitorais.

Pnr:ígrafo único -- Os juízes dos Trihunnis Eleitornis, salvo
motivo justificndo, sCn"inlo nbl'Ígatàriamente POI' dois a:1OS, no mi-
nimo. e nunca por mais de dois biênios ('onseculivos; os suhstitutos
serão escolhir)os na mesma ocasião (' pelo lIl('smn processo, em
número igunl para ('ada eatl'goria.

Art. 131 - O Trihunal Supe\'iol' Eleitoral, eom sede na Capital
da União, compor-se-á:

I - mediante eleição, pelo voto scc\'eto:

a) de três juizes, entl'e os :\!inistros do Supremo Tribunal
Federal; e

b) de dois Jl11zes, entre os membros do Tl'ÍbunaI Federal dc
Hecursos da Capital da União;

II - por nomeação do Presidente da Hepública, de doh cntre
seis adYogados de notável saher juddico e idoneidade 11I0ral, indi-
cados pelo Supremo Trihunal Federal.

Parágrafo único -- O Tribunal Superior Eleitoral e!egerú seu
Presi(1Pnte e seu Vice-Presidente entre os três :\linistros do Supremo
Trihunal Federal.

Arl. 132 - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital
de cada Estado e no Distrito Federal.

Art. 133 - Os Trihunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:

I -- mediante eleição, pelo \'oto secreto:

a) de dois juízes dentre os rlesemhargadores do Trihunal
de Justiça; e

b) de dois JUIzes. dentre juízes dl' direito, escolhidos pelo
Tribunal ele Justiça;

II - de juiz federal c, havendo mais de um, do que fór
escolhido pelo Trihunal Federal de Reeursos; e

III - POI' nOl1leação do Presidente da Ih'pública, de dois
dentre seis cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade 11I0ral,
indicados jlelo Tribunal de Justiça,

-1:!!J -

~ 1." -- O Tribunal Hegional Eleitoral elegerá Pre~idente lllll
dos dois desembnrgadores do Trihunal de Justiça, cabendo ao outro
n Vice-Presidêncin.

~ 2,. -- O número dos juizes dos Tribunais Hegionais Elé'itll-
rais é irredutível, mas poderá ser e!l'vado, por lei, mediante proposta
tio Trihunal Superior EIeitoml.

Ar!. 134 - A lri disJlorá s(lhre a organização das juntas ell'Í-
tornis, que serão presidldas por juiz de direito e ('ujos mcmhros
serão nprovndos pelo Trihunnl lkgiona! Eleitonl! e nomeados pelo
seu Presidente.

Art. 135 Os juizes dI' dirl'ito exercerão as funções dI' juízes
l'leito\'ais, com jurisdição plena e na forma da ki.

Parúgrafo único - A lei poderú Ol:lorgar a outros juízes
('oJllpetêneia para funções nüo deeisórias.

:\1",. 13(j - Os juizes I' membl'Os dos tribunais l' juntas elei-
torais, no exercício de suas funções, e no que lhes fór aplicáY('1.
goznrão de plenas garantias f' serão inamovÍ\'cis.

Art. 13í - :\ Il'i cst;\ÍJl'lc('er,",- a cOlllj,d('neia dos .iuize~; e
frihunais Eleitorais, ineluindo entre as suas atrihuições:

I - o registro e a ea:;saçiio de registro dos partidos políl icos,
assim como a fisc;llização elas suas finanças;

II - a di\'Ísão eleitoral do Pais;

III o alistam(,Ilto eleitoral:

1'; a fixação das datas das el~içôe5, quando não dl'lernJi-
nadas !)or disposição con;;!iludonal ou legal;

V - o proeess;uTll'nto l' apUl'ação d:ls eleições e a l'xpediçüo
dos diplomas;

VI - a decisão das argüições cl!' im kgibilidade;

VIC':'-~ o processo c julgaI l'~nto dos crimes eleitorais l' o:;
que llws são concxos, hem eomo os de habeas corpus e I:wndad()
de segunmça el1l matéria eleitoral;

VIII - o julgamento de rl'clalllaçt)es relaiÍ\'a;; a ohriga~'ôcs
impostas por Ici aos partidos políticos; e

IX - a decretação da perda de mandato de senadores, depu-
tados I' \"ere:ldol:es nos easos do parúgrafo ún ico do art igo 152.

..\1'1. 1:l8 Das decisões dos 1'rilJUnais Hegionais Eleitorais
sÓllIl'nlc caberá reeurso par;; o Tribunal Superior Eleitoral, quanclo:
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I - fon~m proferidas contra expressa disposição de lei;

11 - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois
ou mais tribunais eleitorais;

111 - versarem sôbre inelegibilidade ou expedição de diplo-
mas nas eleições federais e estaduais; ou

IV - denegarem habeas corpus ou mandado de segurança.

Art. 13!l - São irrecolTíveis as decisões do Tribunal Superior
Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias
de habeas corpus, das quais cabel'á recurso para o Supremo Tribunal
Federal.

Ar!. 140 - Os Territórios Federais do Amapá, Roraima, Hon-
dônia e Fernando de Noronha ficam sob a jurisdição, respectivmTIen-
te, dos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas, Acre e
Pernambuco.

Seção Vil - Dos Tribunais e Jui:os do Trabalho

Ar!. 141 - Os órgãos da .Justiça do Trabalho são os seguin tes:

I - Tribunal Superiol' do Trahalho;

11 - Tribunais Regionais do Trabatho;

111 - Juntas de Conciliação e .Julgamento.

S L" - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de
dezessete juízes eom a denominação de ministros, sendo:

a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da
República, depois de apnwada a escolha pelo Senado Federal: sete
entre magistrados da .Justiça do Trabalho; dois entre advogados no
efetivo exercício da profissão; e dois entre membros do Ministério
Público da Justiça do Tl'abalho, que satisfaçam os requisitos do
parágl'afo único do artigo 118; e

b) seis classistas e temporários, em representação paritária
dos empregadores e dos trahalhadores, nomeados pelo Presidente
da República, ele conformidade eom o que a lei dispuser e verlada a
reconduç:'io por mais de dois períodos,

S 2.• - A lei fixará o número rios Tribunais Regionais do
Trabalho e respecti\'as sedes e instituirá as .Juntas de Conciliação c
Julgamento, podendo, nas comareas onde não forem instituíd'." atri-
buir sua jurisdição aos juizes ?e direito.

S 3," - Poderão ser cl'Íados por lei outros órgãos da .J ustiça
do Trabalho.
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S 4." - A lei, obsen'ado o disposto no S 1.•, disporá sôbre a
constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e con-
dições rle exercício dos órgãos rla Justiça do Trabalho, assegurada
a paridade de representação de emprcgadores e trabalhadores.

S 5" - Os Tdbunais Regionais do Tmhalho serão compostos
de dois terços de juízes togados vitalícios e um têrço de juízes
classistas temporários, assegurada, entre os juízes togados, a parti-
cipação de advogados e membros elo Ministério Público d:l Justiça
do Tl'3halho, nas pl'Oporções estabelecidas na alínea a do S 1.".

AI't. 142 - Compete iI .Justiça (10 Trabalho conciliar e julgar
os dissídios indidduais e coletivos entre empl'egados e empregado-
res e, mediante lei. outras controvérsias oriundas de relação ele
trabalho.

S L" - A lei especificará as hipóteses em que as decisões,
nos dissídios coletivos, poderão estabelecer normas c condições dc
trabalho.

S 2.• - Os litígios relativos a acidentes do trabalho são da
competência (la justiça ordinária dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Territórios.

Ar!. 143 - As del'Ísõ('s do Trihunal Superior do Trabalho
serão irrecorríveis, salvo se contrariarem esta Constituição, caso em
que caberá recurso para o Supremo Tl'ibunal Ferleral.

Seção Vlll - [)os Tribunais e Juizes Estaduais

Art. 144 - Os Estados organizarão a sua justiça, observados
os artigos 113 e 11í desta Constituição e os dispositivos seguintes:

I - o ingresso na magistralura de carreira dm'-se-á medianle
concurso público de provas e títulos, I'ealizado pelo Tribunal ne
Justiça, com participação do Conselho Secional da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil; a indicação nos candidatos far-se-á, sempre que
possível, em lista tríplice:

11 - a promoção de juízes far-se-á de entrância a entrância,
por antiguidade e POl' merecimento alternadamente, obsel'\'ado ()
seguinte:

a) apurar-se-á na enlnincia :1 antiguidade e o merecirm'nto,
êsle em lista tríplice;

b) no caso de antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar
o juiz mais antigo pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
l'epetindo-se a votação alé fixar-se a indicação;

c) somen te após três anos dt' exercicio na respectiva en-
trftncia poderá o juiz ser promovido, salvo se não houver, com tal
requisito, quem aceite o lugar vago;
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ITI - o accsso aos Tl"ibunais de scgunda instància dar-se-ÍI
por antiguidade c por nereeimento, alternadamente. A antiguid:Hle
apurar-se-à na última entrància, quando se tratar de promoçiío para
o Trihunal de Justiça. Neste caso, o Tribunal de Justiça somente
poderá rrcusat' o juiz mais :mtigo pelo "oto da maioria dos desem-
hargadores, repetinrlo-se a votação até fixar-se a indicação, No
caso de merecimenlo a lista tríplice compor-se-á de nomes cscolhidos
dentre os juizes de qualquer cn!l'ância;

I\' - na composi(.';-o de qualquer Tl"ibunal, um quinto dos
lugares serú preenchido por ad"ogados, em efetivo exercício da
profissão, e memhros do Ministério Púhlico, todos de notório mel'c-
cimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, rle prática
forense. Os lugares rc:;ervados a membros do Ministél'io Público
ou advogados ser:.o p,'cenchidos, respectivamente, por advogarlos ou
memhros rIo l\Iinistél"io Público, indicados em lista tríplice.

~ 1.9 - A lei poderá criai', mediante proposla do Tl"ihunal
de .Justiça:

n) tribunais infe"jores dr segund:l instância, com alçada l'm
causns de valor limitado ou de espécies ou de umas e outras;

h) juízes togados com im'esfidul':l limitalla no tempo, os
quais tel':io competência para julgamento de c:msas de pequeno valor
c podel'ão substituir juízes vitalícios;

c) justiça de paz temporál"ia, competente para habilitação
c celebração de easmnentos e outros atos pl'e\'istos em lei e com
atl"ibuição judiciúria de suhstituição, exceto para julgamentos finais
ou irrecorríveis;

d) justi~'a militar estadual de pl'imeira instància constituída
pelos Conselhos de Justiça. que tcr:.o como órgãos' de segunrla ins-
tânda o próprio Tribunal de Justiça.

S 2.9
- Em caso de mudança da sede do juízo, será facultado

ao juiz remo\'el'-Sc para ela ou pal':l comarca de i3ual entrância
ou obtcr a disponihilirlade com veneimen los in tegrais,

~ 3," - Compele privati\':lIllente ao Tribunal de Justiça pro-
cessar l' julgaI' os membros do Tribunal de r\lçada e os juizes (Ie
inferior inslfllleia, nos crimcs comuns e nos de n~..ponsabilirlade,
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

S 4.9 - Os veneimentos dos juízes vitalícios seriio fixados
com diferença não cxcedente a \'Íntc por cento de uma pal':l outm
entl'ância, atribuindo-se aos de entrància mais ele\'arla não menos
de dois terços dos vencimen!os dos desembargadores e não podendo
nenhum membro da justiça estadual perce1Je,' mensalmente impor-
tf ncia total superior ao limite mnximo estabelecido em lei federal.
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~ 5." - Cabe ao Tribunal de .Justiça dispor, em I'esolução.
pela maioria absoluta de seus membros. sôbl'e a llids:.o e a ol'ga-
nização judiciúrias, cuja alteraçiio scimente poded scr feita dr cinco
cm cinco anos.

~ IL9 - Dependerú de proposta do Tribunal de .Justi~~a a
alteração do número de seus membros Ol! dos membl'os dos tribunais
in frl'iorrs dr segunda instância,

TíTULO TI

DA DECLAnAÇc\O DE DIHEITOS

l.A PíTULO I

DA j 'ACJO:\'AUDADE

Ar!. 14:J -. S:.o brasileiros:

I - natos:

n) os nascidos em terirtól'io bl'asileiro, embora de pai5
estmngeiros, desde que êstes não estejam a se:'viço de seu pais;

b) os nascidos fonl do telTitól'io nacion:d, de pai bl'asileim
ou mãe brasileira, desde' que qualquer rlêles eslt'ja a sel'\'iço 'lo
Brasil; e

c) os nascidos no estrangeiro, dc pai brasileiro ou mãe
brasileira. embora não cstejaltl êstes a ser\" iço do Brasil, desde que
r'egistrados em repartição brasileira competente no exterior ou, não
]'('gistra<!os, venham a residir 110 territó"io nacional antes de atingir'
a maioridade; neste caso, alcançada esta, de\'erão, dentro de quatro
anos, optar pel<, nacionalidade brasileira;

" - natul':llizados:

a) os que :ldquiriI'am a nacionalidade hrasileira. nos têl'lnos
do artigo IH), itens IV e V, da Constituição de 24 de ft'vereil'o de
1891 ;

11) pela forma que a lei estabelecer':

1 - os nascidos no estrangeiro, que hajam sido admitidos
no Brasil duranle os pr'imeiros cinco anos de vida, estabelecidos
<1efiniti\'amente no !crritório nacional. Para presel'\'ar a naciona-
lidade hl':lsilcir:l, deverão manifestar-se por ela, inequivo(':Im('ntt',
alé dois anos :lPÓS atingir a maioridade;

2 - os nascidos no estrangeiro que, vindo residir no Pais
a:lle~; til' alingida a nwiol'ir!ar!l', Llça::l curso superior em estabde-
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Art. 14!l Asseguradu uo paeiente ampla defesa, poderá
sei' declarada a perda ou a susppnsão dos seus direitos polítieos.

~ 1,9 - O Presillpnte da Hepública decretará a perda dos
dil'eitos políticos:

nos cusos dos itens I, Jl e parágrafo único do artigo 146;

pela recusa, baseadu em convicção religiosa, filosófica ou
prestação de encar'go ou serviço impostos aos brasileiros
ou

a)

b)
politica, li
em geral;

e) os que estiverem pl'ivados, temporál'ia ou definitivamen-
te, dos direitos políticos.

Art. 148 - O sufrágio é universal e o voto é direto e secreto,
salvo nos casos previstos nesta Constituição; os partidos políticos
terão representação proporcional, total ou parcial, na forma quP
a lei estabelecer,

cimento nacional e requeiram a nacionalidade até um ano depois
da formatura;

3 - os que, por outro modo, adquirirem a nacionalidade
brasileira, exigidas aos portuguêses apenas residência por um ano
ininterrupto, idoneidade moral e sanidade flsica.

Parágrafo únieo - São privativos de brasileiro nato os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Ministro de Estado,
~Iinistro do Supremo Tribunal Fe(leral, do Supel'ior Tribunal ~Iilitar,
do Trihunal Superiol' Eleitoml, do Trihunul Superior do Trabalho,
(lo Tribunal Federal de Recursos, do Tribunal de Contas da União,
Procurador-Geral da Repúhlieu, Senador, Deputado Federal, Gover-
nador do Distrito Federal, Governador e Vice-Governador de Estado
e de Território e seus substitutos, os de Embaixudor e os das car-
reiras de Diplomata, de Oficial da ~Iurinha, do Exército e da
Aeronáutica.
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AI't. 146 - Pprderá a nacionalidade o brasileiro que:

J - por naturalização \'oluntária, adquirir outra nacionali-
dade;

11 - spm lieençu do Presidente da Hepública, appitar comissão,
emprêgo ou pensão de govêrno estrangeiro; ou

TIl - em virtude de sentença judicial. th'er cancelada a
naturalização por exercpr atividade eontrúria ao interêsse nacional.

Parágrafo único - Será anulada por decreto do PI'esidente
da República a aquisição de nacionalidade obtida em fmude contra
a lei,

CAPíTULO II

DOS DIREITOS POLlTICOS

Ar!. 14í - São eleitol'es os brasileiros maiores de dezoito
anos, alistados na forma da lei,

~ 1.9 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os
brasileiros de amhos os sexos, sah'o as exceções previstas em lei,

S 2,9 - Os militares serão alistáveis, desde que oficiais, as-
pil'antes a oficiais, guardas-marinha, subtenentcs ou suboficiais, sar-
gentos ou alunos das escolas militares de ensino superiOl' para for-
mação de oficiais.

S 3,9 - Não poderão :distar-se eleitores:

a) os analfabetos;

b) os que não saibam exprimir-se na Iingua nacional; e

c) pela aceitação de condecoração ou titulo nobiliário estnlll-
geil'os que importem restrição de direito de cidadania ou deveI' para
eom o Estado brasileiro.

li 2,9 - A perda ou a suspensão dos direitos politicos dar-se-á
por decisão judicial:

a) no caso do item lU do artigo 1.Hi;

b) POl' incapacidade civil absoluta; ou

c) por motivo de condenação criminul, enquanto durarem
seus cfeitQS.

li 3,9 - Lei complementar disporá sô1>re a especificução dos
direitos políticos, o gôzo, o exercício, a perda ou suspensão de todos
ou de qualquer dêles e os casos e as condições de sua reaquisição.

Ar!. 150 - São inelegíveis os inalistáveis,

S L" - Os militares alistáveis são elegiveis, atendidas as
seguintes condições:

a) o militar que tiver menos dc cinco anos de scn'iço serú,
ao candidatar-se a CaI'go eletivo, excluído do serviço ativo;

1» o militar em atividade, com cinco ou mais anos de ser-
viço, ao candidatar-se a cargo eletivo, será afastado, temporàriamente,
do sen'iço ativo e agregado para tmtar de inlerêsse particular; e

c) o militar não excluido, se eleito, será, no ato da diplo-
mação, transfcrido para a inatiddade, nos têrlIlos da lei.

S 2,9 - A elegibilidade, a que se refercm as alíneas a e b
do parágmfo anterior, não depende, para o militar da ativa, de
filiação político-partidária que seja ou venha a ser exigida por lei.
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Art. 151 - Lei complementar estabelecerá os casos (le inele-
gihilidarlr (' os prnzos dentro dos quais cessará esla, dsanrlo a
preservar:

I - o regimp dl'mocrálico:

IT - a probidade adminislnltiva:

III - a normalid:Hll' c legitimidade das l'leições conlra a
influência ou o abuso do exercício de funç:io, cargo ou emprêgo
públicos da administnlçiio di,'pla ('u indireta, ou do pOller econô-
mico: e

IV - a moralidad(' para () exerCÍcio do mandato, l('\'mla em
('onsidenlçiío a vida pregn'ssa do c:mdidato,

Parágrafo único - ObscrvaJ'-sc-iio as seguinles nOl'lllaS, desde
já em \'igol', na elaboraçiío da lei complemen taI':

a) a irreelegibilidade de quem haja exercido cargo de Pre-
si(lente e de Vice-PI'esidenle da Repúhlica, de Govern:ulol' e de Vict,-
-Governadol', de Prefeito e de Vice-Prefeito, por qualquer lempo, no
periollo imediatamenle anterior;

h) a inelegibilidade de quem, denlro dos seis meses :lIlle-
riol'es ao pleito, haja sucedido ao tilulal' ou o lenha substituído em
qualqucl' dos CaI'gos indicados na alinea (I;

c) a inelegihilidade do Ulular efetivo ou interino de cargo
ou função cujo exereíl'Ío possa in l'lui l' para Ilel'l III'bar a norlllalidade
ou tornar du\'idosa a legitimidade das eleições, salvo se se afastar
definitivampnte de um ou de outra no pI'azo marca(io pela lei, o
qual não sl'rá maior de s('is nem menor de dois meses anteriores
ao pleito;

d) a inelegibilidade, no lelTitóI'Ío de jUI'Ísdiçüo do titular,
do cônjuge c dos parentes consagiiíneos ou afins, até o terceim grau
ou por adoção, do Presidente da Hepública, de Governador de Es-
tado ou de Terrilório, de Prefeito ou de quem os haja suhstituído
dentm dos seis meses anteriores ao pleito; e

e) a obrigatol'Íedade de domicílio eleiloral no Estado ou no
município por prazo entre um e dois anos, fixado eonforme a
natureza do mandato ou funçiío.

CAPíTULO ITI

DOS PARTIDOS' POLíTICOS

Art. 152 - A organizaçiío, o runcionamento e a extinção dos
partidos politicos senio I'egulados em lei federal, obsen'atlos os se-
guintes pl'Íncípios:
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T - regime n'presenlatiyo e democl'ático, haseado na plura-
lidalll' de parlirlos e na gm'anlia dos direilos funrlamenlais do
homem;

II - personalidad(' jUI'ídka, medianle I'('gislro dos ['slalulos;

III - atuação p('rlllanenll', d('nlro de programa apro\'ado pelo
Tl'ihunal Superior Eleiloral. e sem \'inculariio, de qualquer nalureza,
com a açiío de gO\"('I'nos, entidades ou partidos pslrangeil'os:

IV - fiscalizaçiío financC.'i ra:

V - diseiplina parlidária:

VI - âmhito nacional, sem prejuízo das funçõps deliberati\'as
dos diretórios locais:

VlI - exigência de cinco POI' cenlo do eleitorado que haja
\'olado na última eleiçiío geral para a CfuTlara dos Depu lados, dis-
lribuídos, pelo menos, em setp Estados, eom o minimo dI' sete por
('('n lo em cada um dêles; e

\"In - proibiçiio de coligações parlidárias,

Parágrafo único -- Perderá o mandato no Senado Federal, na
Climara dos Deputados, nas A!;sembléias Legislalivas e nas Câmaras
:'Ilunicipais ([uem, por atitudes ou pelo voto, se opusel' ÚS diretrizes
lC.'gitimamente estabeleC'idas pelos ól"f.(ãos de direçiío partidária ou
deixar o partido sob cuja legenda foi eleito _ A perda do mandato
Sl'l'á deerelada pela .Jusliça Eleitoral, medianl(' j'epn'senlal,':io do
partido, asseglll'ado o direito de ampla defesa.

CAPíTULO I\'

DOS DIREITOS E GARANTIAS I~f)l\rIDUAIS

AI'!, 153 - A Constituil,':-'o assegura aos bmsi!eiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos eoncer-
Il('ntes Ú vida, :1 liberdade, ú segurança e i: propriedade, nos lêI'lllOS
seguintes:

~ 1.0 - Todos siío iguais perante a lei, sem distinçiío de sexo,
raça, trabalho, credo religioso e convicções politicas, Sení punido
pela lei o pl'econceito de mça,

~ 2.° - j Tinguém será obrigado a fazer ou deiXai' de fazer
alguma coisa seniío em virtude de lei.

S 3." - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídieo perfeito c a coisa julgada,

S 4." - A lei nüo poderá excluir da apreciaçiio do Podcl'
.Tudieiári() qualquer lesiío de direito individual.
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ê 5.• - É plena a liberdade (le consciência c fica assegurado
aos crentes o exercício dos cultos religiosos, que não contr-ariem a
ordem pública e os bons costumes.

li fi .• - Por motivo de crença religiosa ou de convicção filo-
sófica ou política, ninguém será prh-ado de qualquer dos seus direitos,
salvo se o invocar para eximir-se de obrigação legal a todos im-
posta, caso em que a lei poderá determinar a perrla dos direitos
incompativeis com a escusa de consciência.

ê 7.• - Sem caráter de ohrigatoriedade, será pI'estada por
brasileiros, nos têrmos da lei, assistência religiosa às fôrças armadas
c auxiliares, c, nos estabelecimentos de internação coletiva, aos inte-
ressados que a solicitarem, dil'etamente ou por intermédio de seus
representantes legais.

S 8.• - É li\Te a manifestação de pensamento, de convicção
politica ou filosófiea, bem como a prestação de informação indepen-
dentemente de censura, salvo quanto a diversões e espetáculos públi-
cos, respondendo cada um, nos têrmos da lei, pelos abusos que
cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de
livros, jornais c periódicos não depende de licença da autoridade.
Não serão, porém, toleradas a propaganda de guerra, de subversão
da ordem ou de preconceitos de I'eligião, de raça ou de classe, e as
publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes.

S 9,. - É inviolável o sigilo da correspondência e das comu-
nicações telegráficas e telefônicas.

!l 10 - A casa é o asilo inviolá\'el do indivíduo; ninguém
pode penetrar nela, à noite, sem consentimento do morador, a não
ser em caso de crime ou desastre, nem durante o dia, fora dos
('asos e na forma que a lei estabelecer.

ê 11 - Não haverá pena de morte, de pI"Ísão perpétua, de
banimento, ou confisco, salvo nos casos de guerra externa, psicoló-
gica adversa, ou revolucionária ou subversiva, nos têrmos que a lei
determinar. Esta disporá. também. sôhre o perclimento de bens por
danos causados ao erário. ou no caso de enriquecimento ilícito no
('xercício do cargo, função ou emprêgo na Administração Pública,
direta ou indíreta.

S 12 - Ninguém será prêso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita de autoridade competen te. A lei disporá sôbre a
prestação de fiança. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será
imediatamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará, se não
fôr legal.

li 13 - Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente. A
lei regulará a indi\'Ídualização da pena.
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S 14 - Impõe-se a tôdas as autoridades o respeito à íntegri-
dade fisiea e moral do detento e do presidiário.

S 15 - A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os
recursos a ela inerentes. Não haverá fôro privilegiado nem trihunais
de exceção.

~ lfi - A instrução criminal será contraditória, ohservada
a lei anterior. no relativo ao crime e à pena, salvo quando agravar
a situação do réu.

!l 17 - Não hm"erá prisão civil por divida, IlIulta ou custas,
sal\-o o caso do depositário infiel ou do responsável pelo inadimple-
mento de ohrigação alimentar. na fOl'ma da lei.

!l 18 - É mantida a instituição do júri. que terá competência
no julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

!l HJ - Não será concedida a extradição do estrangeiro por
crime político ou de opinião, nem, em caso algum, a de brasileiro.

!l 20 - Dar-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade
de locomoção. por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões
disciplinares não caberá habeas-corpus.

li 21 - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquído e certo não amparado por habeas-corpus, seja qual
fôr a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder.

S 22 - É assegurado o direito de propI'iedade, salvo o caso de
desapropl'iação por necessidade ou utilidade pública ou por interêsse
social, mediante pré\'ia e justa indenização em dinheiro, ressalvado o
disposto no artigo 1fil, facultando-se ao expropriado aceitar o paga-
men to em título da dívida pública, com cláusula de exata correção
monetária. Em caso de perigo púhlico iminente, as autoridades
competentes poderão usar da propriedade particular, assegurada ao
proprietál'io indenização ulterior.

!l 23 - f: li\'re o exercício de qualquer trabalho_ ofício ou
profissão. obsen'adas as condiçõcs de capacidade que a lei estabelecer.

S 24 - A lei assegurará aos autores de in\'entos industriais
pri\'ilégio temporário paI'a sua utilização, hem como a propriedade
das man~as de indústI"Ía e comércio c a exclusividade do nome
comercial.

S 25 - Aos autores de obras literárias, artisticas e científicas
pertence o di I'cito exclusívo de utilizá-Ias. Ésse direito é transmis-
sível por herança, pelo tempo que a lei fixar.

S 26 - Em tempo de paz, qualquer pessoa poderá entrar com
seus bens no território nacional, nêle permanece,' ou dêle sair, res-
peitados os preceítos da lei.
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~ 27 -- Torlos podem reunir-se sem anua:;, não inter\'Ínoo a
nutol"Írlade senão pnrn mnnter a ordem, r\ lei podcr{\ rleterminnr
os cnsos em que será nceessál"Ía a comunicação pré\'Ía :1 nutoridnde,
bem ('omo a designação, por esta, do loeal da reunião,

~ 28 - É assegurada a liberdade de associação pal'[] fins
lícitos, Nenhuma associaçiío poderá ser dissol\'Ída, sl'não em vil'tude
de deeisão jud icial,

g 29 - , 'enhulTI tl"Íbulo será exigido ou aumenlado sem que a
lei o estabeleça, ncm cobrado. r'm cada exercício, sem que a lei que
fi hom'er inslituido ou aumenl:Hlo esteja C'lll \'Ígor antes do inicio do
exercicio financeiro, ressah'ados a tarifa alfandegária e a de trans-
porle, o impôsto sôbrr' pl'Odulos industrializados e o impôsto lançado
por motivo de guerra e demais casos prC'\'Ístos nesta Constituição,

g 30 - É assegurado a qualquer pessoa o direito de ('epresen-
tação e de petição aos Podêres Públicos, em dl'f 'sa dr' diJ'eito ou
eonlI'n abusos de autoridadl',

S 31 - Qualquel' cidadão será parte legitima pam propor ação
popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades
públicas,

g 32 - Sel'á concedida assistência judiciúria aos necessitados,
na forma da lei,

~ 33 - A sucessão de bC'ns de estrangei ros situados no Brasil
Sl'rú regulada pela lei brasileira, em beneficio do ('ônjuge ou dos
filhos brasileiros, sempI'l~ que lhes niío seja mais favorável a lei
pessoal do de cujus,

g 34 - A lei disporú sôbre a aquisição da propriedade rural
por brasileiro e estrangeiro residente no País, assim eomo por pessoa
natural ou juridica, estabelecenclo condições, restrições, limitações e
uemais exigências, para a defesa da integridade do territól"Ío, a
seguranç.a do Estado e a justa uistribuição da propl"Íedade,

~ 35 - A lei assegural'á a expedição de cerlidões ('equel'idas
ÚS repm'tições adminislrati\'as, para defesa de diI'eitos e esclareei-
menlo de situações,

g 36 - A especificação uos direitos e garantias expressos
nesla Constituição não exclui outros direitos l' garantias decorrentes
do regime e dos principias que ela adola,

Arl, 154 - O abuso de direito individual ou político, com o
propósito de subversão do regime democrático ou de corrupção,
importará a suspensão daqueles elireitos de dois a dez anos,
a qual serú declarada pelo Supremo Tribunal Federa!, mediante
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representação do Procurador-Geral da Hepública, sem pre)UlZO da
nção eivel ou penal que couber, assegurada ao paciente ampla defc',a,

Parágrafo único - Quanelo se tratar de titular <le mandato
eletivo, o proccsso não dependerá <lc licença da Câmara a lllle
pertencer,

CAPITULO V

1,0 ESTADO DE SITIO

Ar!. 155 O Presidentl' da República poderá decl'ctar o
eslado de sitio nos casos de:

T - gnn'e perturbação da ordell1 ou ameaça de sua irrupção;

II - guerra,

.S 1.. - O decrelo de estado de sitio especificarú as n~giji'.'s
que essa pl'ovidência abrangerú, bem como as normas que scrão
obsernlllas, e nomearú as pessoas incumbidas de sua cxecução,

g 2," - O estado de sítio autoriza as seguintes medid;ls
cocrcitivas:

a) obrigação til' I'('sidência em localidade determinada;

h) detençiio cm edificios não destinados aos réus de crimes
comuns;

c) busca e aprcensiio em e!omicílio;

d) suspensão da libcl'llade de \'euni[lo e de associação;

e) censura tia correspondência, da imprensa, das telecomuni-
cações e diversões públicas; e

f) uso ou ocupa~'ão temporária de bens das aUlarquias, ,.\\1_

prêsas públicas. sociedades de eeonomia mista ou concessionárias <le
sel'viços públicos, assim como a suspensiio do exercício de carg.],
funçiio ou emprêgo nas mesmas entidades,

S 3,. -- A fim de preSel'\';lr a integridade e a ine!ependência
tio Pais, o livre funcionamento dos Podêres e a prática das institui-
ções, quando gravcmen te ameaçadas por fatôl'es de subversão ou
COI'l'upção, o Presidente da Hepública, om'ido o Conselho de SeguI':lnça
, 'ncional, podel"ú tomar outms medidas estabelecidas em lei,

Art, 156 - A dUI'ação do estado de sítio, salvo em caso de
1-(11e l'I'a , não sel"á supC'I'ior a 180 dias, podendo Sl'r pl'oI'l'ogada, se
persistirem as razões que o determinarem,

li 1.. - O decreto UI' ('slado de sítio ou de sua pl'ol'rogação
será submetido, dentro ele cinco dias, com a respectiva juslificação,
pelo Presidente da Hepública ao Congresso Xacional,
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TíTULO TIl

DA ORDE~[ ECONO~[]CA E SOCIAl.

I - liberdade de iniciativa;

H vnloriznção rio trabalho como condição da dignidade
humana;

~ 2," - Se o Congresso Nacional não estiver reunido, será
convocado imediatamente pelo seu Presidente,

Ar!. 157 - Durante a vigência do estado de sítio e sem
prejuízo das medidas previstas no artigo 154, também o Congresso
Nacionnl, mediante lei, podel"ú delenninar a suspensão de garantias
constitucionais.

mento até cinqüenta por cento do impôsto lerritol'ial rural e C0ll10

pagamenlo do preço de terras públicas.

~ L" - A lei disporú sôbre o volume anual ou periódico das
emissões dos títulos, suas caraeterÍsticns, taxa dos juros, prazo e
condições do resgnte.

~ 2," - A desaproprinção de que tratn êste artigo é dn com-
petêncin exclusiva dn União e limítar-se-á às úreas incluidas nns zonns
prioritárias, fixadas em decreto do Poder Executivo, só recaindo
sôbre propriedndes rurais cuja formn de exploração contl'llrie o acima
disposto, conforme fôr estllbelecido em lei.

~ 3," - A indenização em títulos sàmente será feita quando se
tl'atm' de latifúndio, como tnl conceituado em lei. excetundas as ben-
feitorias necessárias e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro.

ê 4," - O Presidente da República poderÍl delegai" as atribui-
ções para a desapl'Opriação de imóveis rurais por interêsse social.
sendo-lhe privativa a declaração de zonas pl'Íoritárias,

ê 5." - Os proprietários ficarão isentos dos impostos federais,
estaduais e municipais que incidam sôbre a transferência da proprie-
dade sujeita a desapropriação na formn dêste nrtigo.

Ar!. 162 - Não será permiti(la gn~ve nos serviços públicos c
atiYidades essencinis, definidns em lei.

Ar!. 163 - São fncultados a inten'enção no dominio econô-
mico e o monopólio de delerminnda indústria ou atividade, mediante
lei federal, quando indispensável POI' motivo de segurançn nacional
ou para organizar setol" que não possa ser desenvolvido com eficácia
no I'egime de competição e de libenlade de iniciativn, assegumdos
os direitos e gm"antias individuais.

I - salário-mínimo capaz de salisfazer, conforme as condi-
ções de cada região, as suas necessidades normais e as de sua
família;

Parágrafo único - Para nlendcr fi inlerycnção de que traia
êsle artigo, n União poderá instituir contribuições destinadns no
('usteio dos respecliyos seryiços e encnrgos, na formn que n lei
estabelecer.

Ar!. 164 - A União, mediante lei complementaI', poderá, parn
a rcaliznção de seryiços comuns, estabelecer regiões metropolitanas,
constituídas por municípios qUI', independenlemente de sua yinculação
ndminístl"ath'a, façam parte (1:1mesma comunidade sócio-econômica.

Ar!. 1(j5 - A Constituição nssegura aos 1mbalhadores os
seguintes direitos, além de outros que, nos lêrmos da lei, yisem it
mclhorin de sua condição social:

A ordem econômica e social tem por fim I'ealizar
nacional e n jusliçn socinl, com base nos seguin tes

Ar!. 160
G desenvol\'imento
princípios:

Parágrafo UlllCO - As imunidades dos deputados federais e
senadores poderão seI" suspensas durante o estado de sítio por deli-
beração da Casn a que êles pertencerem.

Art. 158 - Findo o estado de sitio, cessarão os seus efeitos
e o Presidente dn República, dentl'O de trinta dias, enviará mensa-
gem no Congresso Nncional com a justificação dns pl'Ovidêncins
ndotadas,

Art. 159 - A inobservância de qualquer das prescl'ições rela-
tivas ao estado de sítio tornará ilegal a conção e permitirá ao pnciente
I'ecorrer no Poder Judiciário,

IH - função social da pl'Opl'iedade;

IV - harmonia e solidal'iedade entre as calegorias sociais de
produção;

V - repressão ao nouso do poder eeonômico, caraclel'Ízado
pelo dominio dos mercados, :l eliminnção ria concorrência e o au-
mento arbitrário dos lucros; e

VI - expansão das oportunidades dc clIIprêgo produtivo.

Ar!. 1li1 - A nião poderá pl'omO\'CI' a desapropriação da
pl"Opriedade territorial ruml, mediante pagamenlo de jusla indenizn-
ção, fixadn segundo os critérios que a lei estabelecer, em titulos es-
peciais da di\'ida pública, COI1lcláusula de exala correção 1II0nelál'Ía,
resgntáveis no pmzo de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas,
assegurnda a sua aceitação, a qualquer tempo, como meio de paga-
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Ir -- salúrio-f:lInília aos seus dept'IHlentes;

IH - proibição cle difen~nça de sal;il"Íos c de cl"Ítério de
admissões POI' motiyo de sexo, eÔI' e estado eiYil;

IV - sulúrio d(' trahalho notunlO superior ao diunlO;

Y - integração na vida e no desenvol\'Ímento da emprêsa,
COIII pnrticipação nos lucros e. cxcepcionalmente. na ~~estão. segundo
fôr estabelecido em lei;

VI - duração di2l"Ía do trabalho nrlO excedente a oito horas.
com int(,I'\'alo para dl'scrlllso. salvo casos especiahnente pre\'Ístos:

VII repouso semanal remunerado e nos feriarlos ci\'Ís c
religiosos, de aeôrdo com a Iradiçiío local;

VIII - férias anuais relllunpradas;

IX - higiene e segurança do trahalho;

X - proibição de trabalho, elll indústrias insnlubres, a llIU-
lheres e menores de dezoito anos, de trabnlho noturno a meno\'('s de
dpzoito anos p de qualquer trabnlho a !lll'norps de doze anos;

XI - deseanso remunerado da gl'sl rlllte, ant~s e depois do
parto. sem prejuízo do emprêgo (' (10 snlário;

XII - fixaç.ão das porcentagpns de empregndos hrasileiros
nos seryiços públicos dados em concessão e nos estabelecimentos de
delerminados ramos comerciais e industriais;

XIII - eslabilidadp. com indenização ao trabalhadol' desppdido
ou fundo de garantia equivalente;

XIV - reconhedmento das ('on\'ençiíes coletivas d(' tmhalho:

XY - assistênda s:lllitál'Ía. hospit:ilal' p médica preventiY:I:

XVI - pre\'idt'ncia social nos casos de r1opnça. \'plhicp. inv:Ili-
dez c mOl'te, segul'O-dpsemprêgo. seguro contra acidenles do trabalho
(' proteção da matel'l1idade. ITIrdiante conlribuição ria União. do
l'lIIpI'egadol' p do empregado;

XVII - proibi fio de distinçiio enln' lrabalho manual, lécnico
ou intplectual ou pntre os profissionais reSIH'cth'os;

XVIII - colônias de férias e clínicas de repouso, rl'cuperaç:io
l' l'onvalescença. manlidns ppln Uniiio, eonforme displlsrr a Ipi;

XIX - - aposentadoria pam a mulher. aos tl'inta anos de Il'a-
halho. com salál'Ío íntegral; e

XX - gl'evl'. salvo o (lisposto no artigo Hi2,
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Pal'ágrafo único - l\"enhuma preslação de serviço de assis-
tência ou de benefício compl'eendidos na previdência social será
criada. majorarIa ou estendida, sem a COrT'cspondenle fonle de custeío
lotaI, '

Ar!. lli6 - É livre a associação profissional ou sindical; a sua
constituição, a repI'esentação legal nas convenções coletiyas de tra-
balho c o exerCÍcio de funções delegadas de po(ler púhlico sprão
rpgul:ulos em lei.

~ 1." - Entrp as funções delegadas a que se I,crere êste artigo,
compreende-se a de arrecadar, 11:1forma da lei. contribuições para o
cusleio da atiYidadc dos órgãos sindicais e profissionais e para a
cxeeução de progralllas de inlerêsse das categorias por êles rppre-
senladas.

~ 2.'1 - I~ obrigatól'io o voto nas eleições sindicais.

Art. 167 - A lei disporá sôbl'e o regime das emprêsas con-
cessionárias de seryiços públicos federais. estaduais e municipais,
estabelecendo:

I - obl'Ígação de manter sel'\'iço adequado;

11 - larifas que permitam a justa remun('ração do capital, o
melhOl'amento e a expansão dos ser\'Íços e assl'l~urell1 o equilíbrio
econômico l' financeiro do contraIo; e

]11 - fiscalizaçiio pel'lllanente e revlsao pel'Íódica das tarifas,
ainda que estipulndas em contrato anterior.

Arf. 1(j8 - As jazidas, minas e demais recursos minerais p os
potenciais de energia hidráulica constituem propl'Íedadp distinta da
do solo, para o efeito de exploração ou aproveÍlamento industdal.

S 1.'.' - A exploração I' o aproveitamento das jazidas, minas l'
demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica
dependerão de autorização ou concessão federal, na forma da lei,
dadas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no
País.

S 2.'.' - (,; assegurada ao proprietário do solo a participação
nos resultados da lavra; quan to ús jazidas l' minas cuja exploração
constituir monopólio da nião, a lei regulará a forma da índenização.

S :l.~ - A participação de que traIa o parágrafo anterior sprá
igual ao dízimo do impôsto sôbre minerais.

~ 4." - :\'ão dependerá de autorização ou concessão o apro-
veitamento de enel'gia hidrúulica de potência reduzida.

Ar!. 16!1 - A pesquisa e a lavra de petróleo elTl território
Ilncional constituem monopólio da União, nos têrmos da lei,
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Arl. 170 - As empl'êsas privadas compcte, preferencialmente,
com o estímulo e o apoio do Estado, organizar c cxplorar as atividades
econôm icas.

~ L" - Apenas em caráter suplemcntar da iniciativa privada
o Estado organizará e explorará diretamente a atividade econômica.

~ 2,9 - Na cxplOl'ação. pelo Estado, da atividade econômica,
.IS emprêsas públicas e as sociedades de economia mista reger-se-ão
pelas normas aplicá\'eis às cmprêsas privadas, inclusiyc quanto ao
direito do trabalho e ao das obrigações,

~ 3," - A emprêsa púhlica que explol'ar atividade não mono-
polizada ficará sujeita ao mesmo rrgime tl'ibulário aplicáyel às em-
prêsas priyadas,

Ar!. 171 - :\ lei federal disporú sôbrc as condições ele
legitimação da posse e de preferência para aquisição, até cem heclares,
de terras púhlicas por aquêles que as tornarem produtivas com o sru
lrahalho e o de sua família,

Parágmfo único - Salvo para execução de planos de reforma
agrária, não se fará, sem prévia aprovação do Senado Federal, aliena-
ão ou concessão de terras públicas eom úrea superior a três mil

hectares.

AI'!. 172 - A lei regulal'Ú, mediante prévio levantamento
ecológico, o apl'o\'eitamento agrícola de terras sujeitas a intempéries e
calamidades. O mau uso da terra impedirá o proprietál'ÍO de receher
incentivos e auxílios do Govêrno,

Art. 173 - A n:I\'egação de cabotagem pam o lransporle de
mercadorias é prÍ\'atiY:I rios navios nacionais. salyo caso de necessi-
dade pública.

S L" - Os proprietúrios, armadores e comandantes de navios
nacionais, assim como dois terços, pelo menos, dos seus tripulantes,
serão brasileiros natos,

S 2," - O disposto no parúgrafo anterior' não se aplica aos
nados nacionais de pesca, sujeitos a I'egnlamenlação em lei feder'al.

Art. 174 - A pl'Opriedade e a administmção de emprêsas
jornalistieas, de qualquer espécie, inclusive de televisão e rle radio-
difusão, são vedadas:

I - a estrangeiros;

TI -- a sociedades por ações ao portador; e

IH -- a sociedades que tenham, como acionistas ou sócios,
estnlI~gciros ou pessoas jUl'Ídicas, exceto partidos politicos.
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~ L" - A responsabilirlnrlr (' ;1 ol"icnlar:io inteleetual e admi-
nislralh'a das emprêsas nH'ncionarlas neste artigo eabrr':io sàmenle
a brasileiros nalos.

S 2: - Sem preJl1lZO da libcniarle de pensamento e dr in-
formação, a lei poderú estabele{'cr outras condições para a organização
e o funcionamcnto das cml)J'êsas jornalísticas ou de lrlevisão e de
radiodifusão, no interêssc do regime democrálico e do combate ú
subversão c ú corrupção.

TíTULO IV

1):\ FA:\[fLlA, DA EDUCAÇ.J,O E DA CULTURA

Ar!. 175 - A família é conslituída pelo ('asanH'nto e terá direito
II proteção dos Podêrcs Públicos.

~ 1." - O casamento é inrlíssolúyel.

S 2,9 - O casamenlo serú civil e gratuila a sua celebração,
O casamenlo I'eligioso cquh'all'rú ao civil se, observados os impedi-
menlos e pr'eserições da Iri. o ato fôr inscrito no registl'O público, a
I'equerimento do celebrante ou de qualquer interessarlo,

S 3,'! - O casamento religioso celebrado sem as formalida(lPs
dn p:ll'úgrafo anterior lerú efeitos civis, se, a requel"imenlo do casal.
fôr inscrito no regisll'O público, mediante prévia habilitação pel'an!e
a autorirlade competente.

~ -I:' - Lei especial disporú sôbre a assistência ú malerni-
dade, à infância e à adolescência c sôhl'e a educação de excepcionais,

Ar!. 176 - A educação, inspinula no 1)J'inCÍpio da unidade
nacional e nos ideais de Iibenlade e solidal'Íedade humana, é direito
de lodos e dever do Estado, e será dada no lar e na eseola,

S 1." - O ensino serú minis!I'ado nos difercn\{'s graus pelos
Porlêres Públicos.

li 2,9 - Hespeitadas as disposições legais, o ensino é Ii\'l'e Ú

iniciativa parlicular', a qual mer'eeerú () amparo técnico e financeiro
. dos Podêres Públicos, inclusive mediante bôlsas de estudos.

S 3,9 - A legislação do ensino adotarú os seguintes pl'Íncípios
e no 1'111 as :

I - o ensino primúrio somC'nte será ministl'ado na língua
nacional;

II - o ensino primano é obl'Ígalól'Ío para lodos, dos sete
:IOS quatorze anos, e gl'atuito 110S estahelecimentos oficiais;
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III - o ensino público será igualmente gratuito para quantos,
no níye! médio c no superior, demonstrarem efetivo aproveitamento
e provarem falta ou insuficiêncin de reeursos;

IV ~ o Poder Público substituirá, gradntivamente, o I'egime
de gratuidade no ensino médio e no superior pelo sistema de con-
eessão de bôlsas de estudos, mediante restituição, que a lei regulará;

V - o ensino religioso, de matl'Ícula facultatiya, constituirá
disciplina dos horários nOl'lnais das cscolas oficiais de grau primário
(' médio;

VI - o pl'ovimenlo dos cargos iniciais e finais das carreiras
do magistério de grau médio e superior dependerá, sempre, de prova
de habilitação, quc consistirá em concurso público de provas e títulos,
quando se trataI' de ensino oficial; c

VII - a liberdade de comunicação dl' conhecimentos no exer-
cício do magistério, ressalvado o disposto no artigo 154.

Art, 177 - Os Estados e o Distrito Federal organizarão os
seus sistcmas dc l'nsino, e a Uniüo, os dos TelTitórios, assim como
o sistema fl'deral, que terá caráter supletivo e se estenderá n todo
o País, nos estritos limites das ddiciências loeais.

~ l.') - A União prestal'á assistência técnica e financeira aos
Estados e ao Distrito Federal para desenvolvimento dos seus sistemas
de ensino.

~ 2.') - Cnda sistema de ensino terá, obrigatoriamcnte, serviços
de assistência educncional. que assegurem aos nlunos necessitados
condições de efieiência escolar.

Art. 178 - As emprêsas COmerCiaiS, industriais e agrícolas
são obrigadas a man ter o ensino primário gratuito de seus empre-
gados e o ensino dos filhos dêstes, entre os sete e. os quartoze anos,
ou a concorrer para aquêle fim, mediante a contribuição rio snlário-
-edueação, nn forma que a lei estabelecer.

Pal'ágnlfo único - As emp,'[~sas comerciais e industriais são
ainda obrigadas a assegurar, em cooperação, condições de aprendi-
zagem aos seus tmbalhadores menores e a promover o preparo de
seu pessoal qualificado.

A,.1. 179 - As ciências, as letras e as artes são livres, ressal-
vado o disposto no parágrafo 8.9 do artigo 153.

P:u'ágrafo único - O Poder Público incentivará a pesquisa
e o ensino cien tífico e tecnológico.

.\1'1. 1811 - O amparo ú cultura é eleveI' elo Estado.
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Parágrafo único - Ficnm sob n protl'çüo especial do Podcl'
Públieo os documentos, as obras e os locais (le \'alor histórico ou
artístico, os monumentos e as pnisngl'ns naturnis notáveis, bem ('orno
as jnzidas arqueológicas,

TíTULO V

DISPOSIÇõES GERAIS E TRAXSITóRIAS

Art, 181 - Ficam aprovados c excluídos de apreciação judicial
os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução de 31 dc
mnrço eil' 19li4, assim como:

I - os atos do I.ovêrno Fedl'rnl, com base nos Atos Institu-
cionais e nos Atos Complement:u'es e seus efeitos, bem como todos
os atos dos Ministros Militares e seus efeitos, quando no exercício
temporário da Presidência dn República, com base no Ato Institu-
cional n.Q 12, dl' 31 de agôsto de 19li9;

II - as resoluções, fundadas em Atos Institucionais, das
Assembléias Legislativas e Câmaras :\Iunicipais que hajam eassado
mandatos eletivos ou declarado o impedimento de governadores,
deputndos, prefeitos e \'ereadores quando no exercicio dos refel'idos
cargos; e

lU - os atos de natun~za legislativa expedidos com base
nos Atos Institucionais e Complementares indicados no itl'm I.

A,"t. 182 - Continuam em vigor o Ato Institucional n.9 5,
de 13 de dezembro de 19G8, e os demais Atos posteriormente bai-
xados.

l'arúgrafo UnICO - O Presidente da República, ouvido o
Conselho de Segurança Naeional, poderá decretar a cessação da
vigência de qualquer dêsses Atos ou dos seus dispositivos que forclll
considerados desnecessários.

ArL 183 - O mandato do Presidente e o do Vice-Presidente da
Hepública, eleitos na forma do Ato Institucional n,~ 1G, de H de

.outubro de 19G9, terminarão em 15 de março de 1974.

ArL 184 - Cessada a investidura no cargo de Presidente da
Hepública, quem o tiver exercido, em caráter permanente, fará
jus, a titulo de representaçi"lo, desde que não tenha sofrido suspen-
si"lo dos direitos políticos, n um subsídio mensal e vitalício igual ao
\'('ncimento do cargo ele :\linistro do Supremo Tribunal Federal.

P:u'úgrat'o único - Se o P,'esidente da República, em razi"lo
do exercício do cargo, fôr atacado de moléstia que o inabilite para
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o desempen 110 <1e' suas funções, as nespesas <1r tnltum('n lo mérl jro
e hospitalar eorl'rrão por conta da União.

AI"!. 185 - São inrlegiveis para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República, rlc Gov('rnador e Vice-Governadol', de
Prefeito e Vice-Prefeito, e demais cargos eletiyos, os cidadãos que,
mediante decreto do P,'esidente da República, com fundamento em
Ato Institucional. hajam sofrido a SUSIll'nsiio dos seus direitos polí-
ticos.

:\l't. 18(j - O mandato das ~lesas do Senado Federal e da
Cf1mara dos Deputados, no pel'iodo que se inicilll'á em 31 de março
de 1!l70, será de um ano, não podendo seI' reeleito qualquer de seus
membros pam a ~[esa do periodo seguinte.

Art. 187 - DllI'ante a ll'gislatura que findará em 31 de ja-
neiro de 1!l71, não perderá o mandato o deputado ou senador inves-
tido na função de Inten'rutor Fedl'ral, Secre'tário de Estado ou
Prefeito de Capital.

A,,!. 188 - Somente a partir da próxima legislatura, pn'vn-
leeerá a redução do número de deputados federais e deputados
estnduais.

Art. 11l!1 -- A e1eiçãu pal'a Gm'enwdol'cs e Vice-Go\'l'I'nadores
dos Estados, em 1!l70, serú realizada, em sessão pública e median te
votação nominal, pelo sufrágio de um colégio eleitoral constituido
pelas respectivas Assembléias Legislativas.

Pal'ágrafo único - O colégio eleito!'al reunir-se-á na sede
da Assembléia Legislativa do Estado, no dia 3 de outubro de 1970,
e a eleição deve"á pl'Ocessa!'-se nos tênnos dos ~~ l.g e 2," do artigu
75,

A!'!. lHO - Somenle pam o exercicio de mandato na alual
legislatu!'a náo se aplica a proibiçáo de atividade politico-partidária
aos ministros ou juizes nos Tribunais de Contas da União, dos Es-
lados e dos Municipios,

Ar!. 191 - Continuará em funcionamento apenas o Tribunal
de Contas do ;\lunicipio de São Paulo, salvo deliberação em contrário
da I'espectiva Câmara, sendo declamdos extintos todos os outros
tl'ibunais de contns municipais.

Ar!. 1!l2 - São mantidos como órgâos ne segunda instânci:l
da justiça militar estadual os tl'i1mnais especiais criados, para o
e'xercício dessas funções, antes de 15 de março de 19(j7.

Art. 193 - O titulo de :'\Iinistro é privativo dos Ministros
de Estado, nos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tl'ibunal
Federal ne Recursos, do SUj1erior Tribunal l\Iilitnr, do Tribunal
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Superiol' Eleitol'Ul, do Tribunal Supel'ior do Trabalho, do Tribunal
de Contas da União e dos da carreira de Diplomata.

Pnrágrafo UJ1lCO - Os membros no Tribunal de Contas do
Distrito Federal te,'ão o titulo de Conselheiros.

Art. 1!l4 - Fica assegul'ada a vitaliciedade aos professôre's
catedráticos e titulares rle oficio de justiça nomeados até 15 de mar'ço
de 1!l67, assim como a estabilirlade de funcionários amparados pela
legislação anterior àquela data,

Ar!. 195 - Os atuais substitutos de auditor e promotor de
.Justiça Militar da União, que tenham adquil'ido estabilidade nessas
funções, ponerão ser apl'oveitanos e'm cargo inicial nessas carreiras,
respl'itanos os nil'eitos dos candidatos aprovados em concurso.

Ar!. 196 - É vedada a pal'ticipaçiio de serYidores públicos
no pronuto da arl'ecad:lção rle tributos e multas, inclusive' da divina
ativa,

1\.1'1. 197 - Ao civil, ex-combatente' da Segunda Guerra Mun-
dial, que lenha participado efetivamente em operações bélicas da
Fôrça Expedicionária Brasileira, da ;,\farinha, rIa Fôrça Aérea Brasi-
leira, da ;\[arinha ~lercante ou rle FÔI'ça do Exército, são assegurados
os seguintes direitos:

a) estabilidade, se funcionál'io público;

b) aprm'eitamento no serviço público, sem a exigência do
disposto no ~ l.g do artigo 97;

c) aposentadoria com pI'oventos integrais aos vinte e cinco
anos de serviço efetivo, se funcionário públieo da administmção
direta ou indireta ou contribuinte da Previrlência Social; e

d) assistência médica, hospitalal' e educacional, se carente dl'
"ecursos,

Arl. 1!l8 - As telTas habitadas pelos sil\'Ícolas são inalienáveis
nos lêrmos que a lei fedeml determinnr, a êles cabendo a sua posse
pel'manentl' e ficando reconhecido o Sl'U direito ao usufruto exclusiyo
das riquezas naturais e de tôdas as utilidades nelas existentes.

~ 1.'1 - Ficam declaradas a nulidade e a extinçâo dos efeitos
jurídicos de qualquer nalureza que tenham POl' objeto o domínio, a
posse ou a oeupação de Icrras habitadas pelos silvicolns,

~ 2.g -- A nulidade e extinção de que Irata o parágrafo anterior
não dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra
a União e a Fundação Nacional do fndio.

Ar!. 1ao - Hespcitado o disposto no parágrafo único do artigo
145, as pessoas naturais de nacionalidade POl'tuguêsa não sofreráo
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qualquer ['estrição em YÍrtude da condição de nascimento, se admitida
a reciprocidade em f;wor de brasileiros.

Art. 200 - As disposições constantes desta Constituição ficam
incorporadas, no que couber, ao direito constitucional legislado dos
Estados.

Parágrafo único - As Constituições dos Estados poderão
adotar o regime de leis delegadas, proibidos os decretos-leis."

Art. 2.Q - A presente Emenda entrará em vigor no dia 30 de
outubro de 1969.
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